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Sammanfattning av rapporten
Föreliggande rapport utgör dokumentation av följeforskningsuppdrag genomfört av Framtids- 
utbildning AB i projektet ENTRIS 2.0 på uppdrag av projektägaren Kommunförbundet Skåne.  
Projektet har finansierats av Europeiska Socialfonden (ESF) inom ramen för programområde 1.

Utvärderingsuppdraget
Utvärderingsuppdraget har genomförts i enlighet med metodik för ”Lärande utvärdering”. 
Utvärderaren, Bo Eriksson, har använt den s.k. programteoretiska modellen i analysen av projektets 
funktionalitet och utfall.

Utvärderingsarbetet har utgått 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 förhållnings- 
sätt i deltagande organisationer och som ett led i arbetet mot att förebygga långtidssjukskrivningar inom  
målgruppen.”

De centrala områdena för utvärderingsarbetet har varit 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 har utvärderingen genomförts på två nivåer.  
Den grundläggande nivån har utgjorts av en process- och resultatutvärdering av hela projektet. 
Därutöver har en fördjupad processutvärdering genomförts som mer ingående utvärderat sambandet  
mellan entreprenöriellt lärande, hälsoeffekter och verksamhetsutveckling inom 5 utvalda organisationer.

Projektets inriktning och omfattning 
ENTRIS 2.0 – entreprenörskap i skolan, har varit en satsning på kompetensutveckling för personal 
på 51 för-, grund- och gymnasieskolor i Skåne och Blekinge, inom entreprenöriellt lärande och  
samverkan mellan skola och arbetsliv. Projektperioden sträcker sig från 2011-02-01 till och med 
2013-06-30. Perioden 2011-02-01 till och med 2011-07-31 utgjordes av en mobiliseringsfas inne- 
fattande bland annat kartläggning av de deltagande verksamheternas behov. Genomförandeperioden 
startade således 2011-08-01.

Projektägare har varit Kommunförbundet Skåne och projektet ENTRIS 2.0 föregicks av ett under åren 
2009-2010 genomfört projekt benämnt ENTRIS, även det under ledning av Kommunförbundet Skåne. 
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Redan i det tidigare ENTRIS-projektet genomfördes en betydande mängd kompetens- 
utvecklingsinsatser rörande entreprenörskap och ett entreprenöriellt pedagogiskt förhållningssätt 
riktade till skolpersonal. Det nu avslutade projektet ENTRIS 2.0 har sammantaget involverat 3404 
unika deltagare vilket innebär cirka 14 % av samtlig pedagogisk personal inom förskolor, grundskolor 
och gymnasier i Skåne. Endast en skola i Blekinge har medverkat.

Projektet ENTRIS 2.0 formades utifrån utlysningstexten i en ansökningsomgång inom Europeiska 
Socialfonden, programområde 1, som genomfördes under hösten 2010 med följande syfte:

”Syftet med ansökningsomgången är att genom projekt möta aktuella kompetensbehov hos individen och att 
samtidigt utveckla arbetsorganisationen för ökat lärande och bättre hälsa på arbetsplatsen. Detta ska göras på 
sätt som skapar förutsättningar för långsiktig och hållbar nytta för deltagande individer och arbetsplatser.”

Incitament för att driva projektet
Undertecknad har uppfattat att det i huvudsak finns fyra olika incitament för att bedriva ett projekt 
med det beskrivna syftet utifrån ansökan, mobiliseringsrapport och projektplan:

• Regeringen har slagit fast att entreprenörskap ska löpa som en röd tråd genom hela utbildnings- 
systemet. Vikten av företagsamhet och entreprenörskap betonas i styrdokumenten på alla  
stadier i systemet. Skolorna har således ett uppdrag att arbeta aktivt med entreprenörskap och 
entreprenöriellt lärande och behöver därför kompetensutveckling på området.

• Förändringar av synsätt och arbetssätt i skolan som en följd av att praktisera ett entreprenöriellt 
pedagogiskt förhållningssätt förväntas medföra positiva effekter på inlärning och arbetsmiljö. 
Entreprenörskap som ett pedagogiskt förhållningssätt uppfattas som en annan väg till kunskap  
än traditionell inlärning som leder till självkunskap, inre motivation och erfarenhetsbaserad  
kompetens. Entreprenöriellt lärande som förhållningssätt uppfattas stå för ett individualiserande 
och inkluderande synsätt, som visar på värdet av att allas kompetenser och förmågor tas tillvara. 

• Det behövs insatser i skolorna i regionen för att förbättra den psykosociala arbetsmiljön fram- 
förallt för den pedagogiska personalen. Genomförandet av ENTRIS-projektet hade indikerat  
att metoderna och verktygen i det entreprenöriella lärandet kan bidra till detta. 

• Det behövs fler företagsamma människor för att samhället ska utvecklas och för att vi ska kunna 
skapa fler arbetstillfällen. Entreprenörer behövs i alla samhällssektorer och entreprenöriellt 
lärande antas ge individen möjlighet att utveckla sin förmåga att lösa problem, ta ansvar och att 
vara kreativ. 

Projektets delsyften
Utöver projektets huvudsyfte definieras ett antal delsyften som anknyter till lärande på såväl  
individ- som organisationsnivå:

• Lägga grunden för en ”lyhörd” organisation som bättre kan hantera förändring.

• Bidra till kompetens- och organisationsutveckling för att implementera entreprenöriella  
lärprocesser.

• Möta det individuella kompetensbehovet och behovet av stöd för organisationsutveckling.
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• Bidra till utvecklingen av den entreprenöriella pedagogiska modellen.

• Medverka till att utvecklingsarbetet förankras på alla nivåer i organisationen.

• Utveckla stödsystem för att säkerställa fortsatt utveckling efter projektets slut.

• Ge de medverkande organisationerna möjlighet att lära av varandra.

• Utveckla hållbara stödstrukturer och operativt arbeta för ökad samverkan mellan  
skola och arbetsliv.

• Bidra till att öka förståelsen av entreprenörskap som förhållningssätt hos föräldrar  
och berörda myndigheter.

• Ge deltagarna möjlighet att delta i nationella och transnationella nätverk.

Projektets insatser
Utifrån kartläggning, omvärldsanalys och problemanalys i projektets mobiliseringsfas formades 
sedan en bred meny av insatser för att:

• Erbjuda olika insatser för lärande både för den enskilde individen och för skolan som organisation.  
Exempel på detta är utbildningar, handledning, coachning, mötesplatser, konferenser och seminarier.

• Ge skolpersonal kompetensutveckling och fördjupning inom entreprenöriellt lärande kopplat till 
bättre hälsa i en lärande organisation. 

• Stärka samverkan mellan skola och arbetsliv.

• Genomföra regional, nationell och europeisk omvärldsbevakning. 

Insatserna organiserades utifrån tre olika nivåer:

• Formellt lärande, som byggt på olika utbildningar inom projektet.

• Icke formellt lärande, som skett genom att individer deltagit på arbetsplatsträffar, fått möjlighet 
att göra studiebesök och medverkat i olika arbetsgrupper. Deltagarna har också getts möjlighet 
att ingå i nätverk, få handledning och coachning.

• Vardagslärande, som skett i vardagen i och med att nyförvärvad kunskap genom praktisk  
erfarenhet kunnat omvandlas till kompetens.

Projektets resultat och effekter
Projektet har erbjudit omfattande kompetensutvecklingsinsatser i huvudsak till enskilda individer 
och arbetslag men i viss utsträckning också till all personal på en förskola/skola. Dessa insatser före- 
faller ha höjt kunskapsnivån, ökat motivationen samt förändrat attityder på individnivå. I vissa fall 
har också ett teamlärande genererats. Enligt forskning (Wickberg, 1997) är individlärande och team- 
lärande två av tre delar i det organisatoriska lärandet. Den tredje delen, systemlärande, förutsätter  
förändringsarbete i verksamheten. För att ett organisatoriskt lärande ska kunna komma till stånd 
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behövs en stödjande organisatorisk struktur och en medveten strategi för att bedriva förändrings- 
arbete. Detta saknas i många av de medverkande verksamheterna, även bland vissa av de verksam- 
heter som har ett högt deltagande i projektet. Den stödjande strukturen finns dock i hög utsträckning i 
bl.a. tre av de fem verksamheter som har deltagit i den fördjupade processutvärderingen. I dessa tre 
verksamheter – en förskola, en grundskola och en gymnasieskola – har projektet haft stor betydelse 
för utvecklingen i enskilda arbetslag. Förskolan i fråga påbörjade sin utvecklingsprocess i projektet 
medan de två skolor som avses har bedrivit ett långsiktigt utvecklingsarbete i riktning entreprenöriellt  
lärande. Det finns ytterligare 5-6 deltagande enheter i olika skolformer som i hög utsträckning 
bedöms arbeta med ett entreprenöriellt pedagogiskt förhållningssätt men alla arbetar inte med ett 
systemlärande. Effekter av organisatoriskt lärande förväntas dokumenteras i policies, riktlinjer och 
metodbeskrivningar. Detta behöver utvecklas i de flesta medverkande enheterna.

Undertecknad bedömer att projektet i mycket hög utsträckning tillgodosett kunskapsbehov kring 
entreprenörskap och entreprenöriellt lärande. Projektet har också skapat förutsättningar för de  
medverkande verksamheterna att arbeta med sin kunskapssyn, verksamhetens lärplattform samt 
med den pedagogiska praktiken. 

Viljan och motivationen att delta har varierat både mellan individer i samma verksamhet och mellan 
olika verksamheter även om volymen deltagare är mycket hög. Det har både med inställningen till 
och prioriteringen av entreprenörskap och entreprenöriellt lärande att göra och med verksamheternas  
förutsättningar för att förändras att göra. En tydligt negativ påverkan har i det senare fallet varit 
diskontinuitet i ledningsfunktionen genom personalförändringar. En annan negativ påverkansfaktor 
har varit den upplevda arbetsbelastningen och stressen i arbetsmiljön i de medverkande förskolorna 
och skolorna. 

Strategin att ha anställd personal i projektet som har kunnat användas på olika sätt förefaller positivt 
ha bidragit till de goda resultaten. Insatser ute i verksamheterna har efterhand visat sig underlätta 
utvecklingsprocesserna. Projektpersonalens kompetens och bemötande har skapat förtroendefulla  
relationer som i sin tur stärkt kunskapsöverföringen och möjligheterna att implementera nya 
arbetssätt.

ENTRIS 2.0 har genom att dokumentera sitt eget arbete och genom att sprida erfarenheter  
och goda exempel bidragit till att bygga upp en plattform för beprövad erfarenhet på området  
entreprenörskap och entreprenöriellt lärande såväl lokalt, regionalt som nationellt.

Utvärderingsmaterialet indikerar att följande områden är viktiga i utvecklingen av entreprenörskap  
i skolan:

• Kunskapssyn, pedagogiskt förhållningssätt och lärstrategi.

• Relationen lärare – elev. 

• Motivationen att lära.

• Hur förändringsprocesser drivs för att generera lärande på individ- och organisationsnivå.

• Ledningens agerande och betydelse i utvecklingsprocessen.

• Hur bedömningsfrågorna löses.

• Samverkan skola – arbetsliv.
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Den inverkan som ett införande av en entreprenöriell pedagogik kan ha på utbildningens utformning  
och på arbetsmiljön tydliggörs i den fördjupade processutvärderingen främst genom exemplet 
”Gymnasieskola 2”. I detta fall tydliggörs en mycket stark påverkan av ett entreprenöriellt pedagog- 
sikt förhållningssätt på organisation, arbetsmetoder, arbetsmiljö och personalens hälsa. 

Det är undertecknads mening att långsiktigt hållbara förändringar i skolan behöver vara förankrade  
i en stödjande organisatorisk struktur där det finns en tydlig koppling mellan vision, uppdrag och 
lärstrategi. Detta förutsätter både tydlig ledning och hög delaktighet som skapas när det finns 
utrymme för reflektion och att pröva nya arbetssätt. Dessutom behövs en långsiktig strategisk  
kompetensutveckling och utveckling av relevanta arbetsmetoder utifrån en strukturerad kvalitets- 
utvecklingsmetod.  

Utvärderingen tydliggör också att det är många faktorer som påverkar arbetsmiljön i positiv eller 
negativ riktning och att det behövs mycket kraftfulla insatser på olika plan för att komma till rätta 
med detta. Även om deltagandet i projektet i många fall positivt inverkat på arbetsmiljön så är 
projektets insatser otillräckliga för att komma tillrätta med problemen i arbetsmiljön eftersom dessa 
är kopplade till förutsättningar i verksamheten som inte kan påverkas med den typ av intervention 
som en projektverksamhet överhuvudtaget har möjlighet att påverka.

Det skulle ha varit en fördel för projektet om det hade haft en mer strategisk och begränsad inriktning.  
Projektets syfte, målsättningar och insatser är mycket ambitiösa och vittomfattande.

Projektet har producerat omfattande insatser som en betydande volym personal har deltagit i  
vilket lett till effekter i fråga om kompetensutveckling. Detta har klarats genom en effektiv projekt- 
organisation med hög arbetstakt och hög kompetens. Nivån på produktionsvolymen samt att de 
medverkande verksamheterna inte själva har initierat utvecklingsprocesser i förväntad omfattning 
har gjort utrymmet för lärande, strategisk påverkan och implementering mindre än nödvändigt. Det 
strategiska arbetet för att påverka de medverkande organisationerna att i sin tur initiera utvecklings- 
processer i de egna verksamheterna skulle behövt ha ett betydligt större fokus. I detta sammanhang 
hade det varit betydelsefullt att ha mer representation av chefer för utbildningsförvaltningar med i 
styrgruppen. 

Det är undertecknads förhoppning att rapporten ska kunna bidra till fortsatt utveckling av entre- 
prenörskap i skolan. Sverige och Skåne behöver många nya entreprenörer för att kunna skapa en bra 
framtida livsplattform.

Följeforskningsuppdraget och dess genomförande
I detta avsnitt beskrivs övergripande utvärderingsuppdragets inriktning och genomförande. Till att 
börja med beskrivs utvärderingsmetoden. Därefter beskrivs fokus i utvärderingsarbetet. Slutligen 
redovisas hur utvärderingen har genomförts.

Undertecknad ansvarar för utvärderingsarbetet i sin helhet men har i vissa moment biståtts av  
kollegor i samband med insamling av utvärderingsinformation samt sammanställningar av denna. 
För analys och slutsatser i rapporten ansvarar undertecknad i sin helhet.
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Utvärderingsmetoden
Utvärderingsinsatsen har sin grund i metoden ”Lärande utvärdering”, en processutvärderingsmetod 
som rekommenderas av ESF- rådet och som Framtidsutbildning tillämpar i samtliga utvärderings- 
uppdrag. Att arbeta med ”Lärande utvärdering”, eller följeforskning som metoden också benämns, 
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 beskrivs nedan.

Utvärderande perspektiv

Lärande perspektiv

Effektutvärdering

Resultatutvärdering

Processutvärdering

Resurs Aktivitet Resultat Effekt Nytta

Följeforskningsp
ersp

ektiv

Det utvärderande perspektivet är grunden i arbetet och innebär att utvärderaren samlar in information  
från olika aktörer bakåt i tiden för att kunna bidra i processen framåt. Det utvärderande perspektivet 
syftar till att tillvarata lärdomar och erfarenheter från projektets praktik. 

Följeforskningsperspektivet är ett teoretiserande perspektiv. Teorier och teoretiska verktyg relateras  
till den insamlade utvärderingsinformationen. Det innebär att den information som samlats in i 
utvärderingen sätts in i en bredare kontext och förankras i ackumulerad kunskap från forsknings- 
världen. Avsikten är att göra utvärderingsinformationen mindre kontextbunden för att bli mer 
användbar i andra sammanhang.
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Det lärande perspektivet syftar till att återföra centrala lärdomar och erfarenheter till projektet och 
andra relevanta aktörer. Det lärande perspektivet främjas om projektet aktivt använder utvärderaren 
och utvärderingens resultat som en resurs för projektet.

Den programteoretiska modellen
Utvärderaren har använt den programteoretiska modellen i analysen av projektprocess och projektets  
utfall. Programteori handlar om att beskriva en tänkt orsakskedja i projektet i form av resurser, 
aktiviteter, utfall, resultat och effekter. En sådan arbetsprocess kan ge kunskap, en gemensam  
målbild, skapa dialog mellan berörda aktörer och kan ge ett underlag för att styra och prioritera. 
Modellen åskådliggörs i följande modellbeskrivning:

Resurser

Vilka resurser
finns som grund

för projektet?

Aktiviteter
Vilka aktiviteter

planeras att 
genomföras i

projektet?

Utfall
Antal aktiviteter

som har
genomförts och

planeras att 
genomföras.

Resultat
Vilka är de
kortsiktiga

effekterna av
aktiviteterna?

Effekter
Vilka långsiktiga

effekter av
projektet

förväntas att 
uppnås - 

har uppnåtts?

Tanken med programteorin är att bidra till analysen av vilka delar av det aktuella projektet som 
bidragit till framgång eller misslyckanden och varför dessa delar varit lyckosamma eller inte. Genom 
att använda en programteori är det lättare att fokusera på utvärderingen och även bestämma vilka 
frågor som ska besvaras och vilka data som behöver samlas in. 

Analysen i enlighet med den programteoretiska modellen är en femstegsoperation som del för  
del tillsammans bidrar till en kvalificerad utvärdering. I det första steget utarbetas programteorin, 
som utgör de uppfattningar om vad man vill uppnå utifrån vidtagna åtgärder samt hur man tänkt  
sig att med hjälp av åtgärderna kunna förverkliga dessa. I det andra steget väljs vissa länkar i  
programteorin ut för att undersökas och därefter sker datainsamling och analys. Sedermera jämförs 
undersökningsresultatet med mål och syfte. I det avslutade steget kan utvärderaren komplettera med 
allmänna reflektioner om orsakssambanden och styrningen. 
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Referensramen
Inom ramen för den programteoretiska modellen använder Framtidsutbildning AB en generell  
övergripande utvärderingsmodell enligt nedan struktur.

Syfte
Mål

Organisation
Kommunikation

Informatik
Metodik
Resurser

Referensram Verklighet

Utfall av
jämförelse

Behov av
utveckling

jämför

resulterar i

medför

Referensramen för utvärderingen av projektet har utgjorts av projektansökan och dess formuleringar  
kring syfte, mål, organisation, metodik, resurser och förväntade resultat. De grundläggande utgångs- 
punkterna för arbetet har varit att genom inhämtande av information från berörda aktörer jämföra 
referensramen med hur verksamheten faktiskt utvecklats under projektets gång och relatera detta till 
projektlogiken. 

Utvärderarens sökfokus har således varit projektets funktionalitet i relation till syfte, mål, organisation,  
etcetera och verksamhetens effektivitet (gör projektet rätt saker på rätt sätt). Beskrivningar, värderingar  
och analyser omfattar projektets förutsättningar, projektets genomförande och projektets utfall för 
att ge en helhetsbild av projektverksamheten och de faktorer som påverkat den.

Utvärderingsfokus och utvärderingsområden
Utvärderingsarbetets inriktning har styrts av projektägarens kravspecifikation. Denna förtydligades i 
samband med att antalet tillgängliga timmar för att genomföra utvärderingen utvidgades i samband 
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med att den första följeforskningsrapporten lämnades. Anledningen till utökningen av resursen för 
utvärdering var att det hade visat sig att det ursprungligen budgeterade antalet timmar skulle vara 
otillräckligt för att kunna leverera en kvalitativt godtagbar utvärdering med tanke på projektets  
komplexitet och omfattning.

Förväntningar på utvärderingsarbetet från projektägaren
Utvärderingsarbetet utgår från ursprunglig kravspecifikation men förtydligades i augusti 2012. 
ENTRIS 2.0 har haft följande förväntningar på utvärderingen och utvärderaren:

• Stöd för lärande enligt innehåll i upphandlingsunderlaget.

• 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.

• Slutredovisning i form av en slutrapport och textmassa till en förkortad ”populärversion”. 

• Slutrapporten ska redogöra för projektets lärprocesser och effekter samt utgöra stöd i  
slutredovisningen till ESF. 

• 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.

Begreppet ”Beprövad erfarenhet” definieras av Högskoleverket på följande sätt (Högskoleverket 2008):

”Beprövad erfarenhet är något mer än erfarenhet, också om den är lång. Den är prövad. För detta fordras att 
den ska vara dokumenterad, i varje fall på något sätt kommunicerad så att den kan delas med andra. Den ska 
också i kollegialt sammanhang vara granskad utifrån kriterier som är relevanta för erfarenhetens verksamhets- 
innehåll. Den bör också vara prövad utifrån etiska principer ; all erfarenhet är inte av godartad och därmed 
efterföljansvärt slag. Med en sådan prövning kommer man nära det vetenskapliga arbetssättet även om innehållet 
kan vara ett annat än det vetenskapligt genererade.”

Det som är kärnan i definitionen är att erfarenheten är samlad, dokumenterad, förmedlad och prövad 
under en längre tidsperiod och av många.
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Utvärderingens huvudfokus
Utvärderingsarbetet har utgått 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 förhållnings- 
sätt i deltagande organisationer och som ett led i arbetet mot att förebygga långtidssjukskrivningar inom mål- 
gruppen”.

Utveckling av
entreprenöriellt
lärande leder till

Positiva
lärmiljöer, 
personlig

utveckling och
välbefinnande

Effekterna blir
bättre miljö,
hälsa och ett
pedagogiskt

förhållningssätt
som förebygger

långa
sjukskrivningar

De centrala områdena för utvärderingsarbetet har varit 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 införandet 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 har utvärderingen genomförts på två nivåer. Den 
grundläggande nivån har utgjorts av en process- och resultatutvärdering av hela projektet. Därutöver 
har en fördjupad processutvärdering genomförts som mer ingående utvärderat sambandet mellan 
entreprenöriellt lärande, hälsoeffekter och verksamhetsutveckling inom 5 utvalda organisationer.  
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Genomförda utvärderingsinsatser 
Genomförda utvärderingsinsatser kan grupperas utifrån tre huvudområden; underlag i form av 
skriftlig och digital information från projektet, information erhållen genom enkäter, intervjuer och 
dialogmöten samt deltagande observation i olika sammanhang.

Projektdokumentation 
Projektpersonalen har under projektets gång producerat en mängd dokumentation som utvärderaren 
har haft tillgång till dels genom projektets hemsida och dels genom projektets dropbox.

Denna information har varit av varierande art:

• Bakgrunds- och planeringsinformation.

• Beskrivningar av genomförda, pågående och planerade aktiviteter.

• Beskrivningar av verktyg, metoder och modeller för utveckling av entreprenöriellt lärande samt 
samverkan skola – arbetsliv.

• Nyhetsbrev.

• Referensdokument.

• Minnesanteckningar från olika möten i projektet.

• Uppföljningsdokumentation.

• Lägesrapporter.

• Loggbok.

• Redovisning av processtödsaktiviteter.

Genom projektdokumentationen har undertecknad kontinuerligt kunnat följa projektets genomförande.  
Det har också möjliggjort kontinuerlig insamling av kvantitativ och kvalitativ information som 
underlag för beskrivningar, värderingar och analyser av de utvärderingsområden som utvärderingen 
förväntats beskriva i ett processperspektiv.

Redovisningen av det faktiska resultatet i förhållande till utsatta mål har underlättats av den uppföljnings- 
dokumentation som projektet gjort tillgänglig för utvärderaren. Genom att projektpersonalen har 
gjort uppföljningsenkäter som utvärderaren varit med och utformat har undertecknad kontinuerligt 
kunnat ha en uppfattning om den upplevda nyttan av genomförda aktiviteter för medverkande deltagare. 
Projektdokumentationen har också underlättat beskrivningen av aktiviteter och arbetsmetoder.

Enkäter, intervjuer, dialogmöten och deltagande i aktiviteter
Utvärderaren har genomfört enkäter och intervjuer med representanter för så gott som alla  
deltagande verksamheter i olika faser.
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I denna slutrapport utgör telefonintervjuer med kontaktpersoner i 45 av de 51 medverkande 
enheterna genomförda i mars/april 2013 ett särskilt viktigt underlag.

Fördjupande intervjuer har gjorts med personal i tre förskolor, fyra grundskolor och tre  
gymnasieskolor.

Representant för projektägaren liksom projektledarna, processtöden samt regioncoacherna har  
djupintervjuats vid flera tillfällen. 

Utvärderaren och projektledarna har regelbundet träffats för avstämningar ungefär var sjätte vecka. 
Dessutom har utvärderaren vid flera tillfällen medverkat i teammöten för återföring till och dialog 
med projektpersonalen. Till att börja med var undertecknad med vid vissa möten med styrgruppen 
men det senaste året har medverkan skett vid samtliga möten. Undertecknad har också medverkat vid 
ett antal andra möten och aktiviteter i projektet som t.ex. möten med referensgrupp och arbetsgrupp.

Ovan beskrivna aktiviteter har skapat förutsättningar för att följa projektets utveckling från dess 
början till slut och underhand bidra till lärande ur oberoende synvinkel. I viss utsträckning har under- 
tecknad fungerat som en dialogpartner och kunnat ge kontinuerligt stöd till projektägare, styrgrupp 
och projektledning för att uppmärksamma projektets utveckling. Projektets omfattning har dock 
inneburit svårigheter att hela tiden överblicka händelseförloppen. Utvärderaren uppfattar dock att 
utvärderingen i rimlig omfattning kunnat delge synpunkter, återkoppla resultat samt uppmärksamma 
projektledningen på projektets målinriktning och utvecklingsmöjligheter.

Beskrivningar och analyser av effekter på personalens hälsa, organisationens pedagogiska förhållnings- 
sätt samt på prevention av långtidssjukskrivningar i de 5 skolenheter som speciellt följts i den fördjupade 
processutvärderingen fokuserar på i vilken utsträckning samt på vilka sätt skolorna har förändrats 
som en följd av projektets insatser och implementering av entreprenöriellt lärande i verksamheten.

Fördjupad processutvärdering
Den fördjupade processutvärderingen har haft en viktig roll i projektets lärande utvärdering och har 
genomförts med kvalitativa utvärderingsmetoder. Det har gett möjlighet att mer ingående utvärdera 
sambandet mellan entreprenöriellt lärande, hälsoeffekter och verksamhetsutveckling. 

För att på bästa sätt framhäva detta samband har utvärderarna under projektprocessen följt arbetslag 
inom en förskola samt fyra olika skolor där vi under tiden genomfört följande:

• En hälsoenkät vid två tillfällen (start och slut) med pedagogisk personal i arbetslaget.  
Frågeformuläret är utvecklat av personal på Kristianstads högskola, se bilaga 4.

• 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 5.

• Djupintervjuer vid ett tillfälle med ett urval av pedagoger, skolledning och utvecklingsledare 
utifrån ett semistrukturerat frågeformulär med fokus på lärmiljö och pedagogiskt förhållningssätt, 
se bilaga 6.

Rapporten beskriver det som skett t.o.m. 2013-04-30.
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Projektets inriktning, struktur och förväntade utfall
I detta avsnitt beskriver och analyserar undertecknad projektets karaktär och logiska uppbyggnad så 
som jag har uppfattat den utifrån min roll som extern utvärderare. Följande frågeställningar har varit 
utgångspunkter:

• Vilka värderingar och tankesätt ligger till grund för projektet?

• Vad innefattas i de begrepp som används i projektdokumentationen?

• Vilka kompetensutvecklingsbehov förväntades projektet tillgodose? 

• Vad ville projektägaren och projektets samverkanspartners uppnå med projektet?

• Vilken strategi har använts för att uppnå förväntade resultat och effekter?

Uppnådda resultat och effekter kommer att beskrivas och analyseras i nästa avsnitt av denna  
följeforskningsrapport.

Inledning
ENTRIS 2.0 – entreprenörskap i skolan, har varit en satsning på kompetensutveckling för personal 
på 51 för-, grund och gymnasieskolor i Skåne och Blekinge, inom entreprenöriellt lärande och sam- 
verkan mellan skola och arbetsliv. Verksamheten har bedrivits i projektform med finansiering genom 
Europeiska Socialfonden. Projektperioden sträcker sig från 2011-02-01 till och med 2013-06-30.

Projektägare har varit Kommunförbundet Skåne och projektet ENTRIS 2.0 föregicks av ett under 
åren 2009-2010 genomfört projekt benämnt ENTRIS, även det under ledning av Kommunförbundet 
Skåne. Redan i det tidigare ENTRIS-projektet genomfördes en betydande mängd kompetensutvecklings- 
insatser rörande entreprenörskap och ett entreprenöriellt pedagogiskt förhållningssätt riktade till 
skolpersonal. Det nu avslutade projektet ENTRIS 2.0 har sammantaget involverat 3404 unika deltagare 
vilket innebär cirka 13 % av samtlig pedagogisk personal inom förskolor, grundskolor och gymnasier 
i Skåne. Endast en skola i Blekinge har medverkat.

Projektet ENTRIS 2.0 formades utifrån utlysningstexten i en ansökningsomgång som genomfördes 
under hösten 2010 med följande syfte:

”Syftet med ansökningsomgången är att genom projekt möta aktuella kompetensbehov hos individen och att 
samtidigt utveckla arbetsorganisationen för ökat lärande och bättre hälsa på arbetsplatsen. Detta ska göras på 
sätt som skapar förutsättningar för långsiktig och hållbar nytta för deltagande individer och arbetsplatser.”

Styrande för projektets inriktning och genomförande är den projektplan som upprättats utifrån  
ansökan och genomförda insatser under projektets mobiliseringsfas 2011- 02-01 – 2011-07-31.  
Projektplanen redovisas som bilaga 1. Av projektplanen framgår bl.a. projektets bakgrund, syfte, 
vision, målsättningar, förväntade effekter och målgrupper. Undertecknad kommer inte i detalj att 
beskriva dessa områden då informationen är mycket omfattande. Utvärderaren har istället valt att 
fokusera på projektets kärna. Den som är intresserad av fördjupande information kan ta del av bilagan.
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Utifrån ovan nämnd utlysningstext formulerades huvudsyftet med projektet ENTRIS 2.0 på följande sätt:

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

Incitament för att genomföra ENTRIS 2.0
Undertecknad har uppfattat att det i huvudsak finns fyra olika incitament för att bedriva ett projekt 
med det beskrivna syftet utifrån ansökan, mobiliseringsrapport och projektplan:

• Förändringar av synsätt och arbetssätt i skolan som en följd av att praktisera ett entreprenöriellt 
pedagogiskt förhållningssätt förväntas medföra positiva effekter på inlärning och arbetsmiljö. 
Entreprenörskap som ett pedagogiskt förhållningssätt uppfattas som en annan väg till kunskap  
än traditionell inlärning som leder till självkunskap, inre motivation och erfarenhetsbaserad  
kompetens. Entreprenöriellt lärande som förhållningssätt uppfattas stå för ett individualiserande 
och inkluderande synsätt, som visar på värdet av att allas kompetenser och förmågor tas tillvara. 

• Det behövs insatser i skolorna i regionen för att förbättra den psykosociala arbetsmiljön  
framförallt för den pedagogiska personalen. Genomförandet av ENTRIS-projektet indikerade  
att metoderna och verktygen i det entreprenöriella lärandet kan bidra till detta. 

• Regeringen har slagit fast att entreprenörskap ska löpa som en röd tråd genom hela utbildnings- 
systemet. Vikten av företagsamhet och entreprenörskap betonas i styrdokumenten på alla stadier 
i systemet. Skolorna har således ett uppdrag att arbeta aktivt med entreprenörskap och entre- 
prenöriellt lärande och behöver därför kompetensutveckling på området.

• Det behövs fler företagsamma människor för att samhället ska utvecklas och för att vi ska kunna 
skapa fler arbetstillfällen. Entreprenörer behövs i alla samhällssektorer och entreprenöriellt 
lärande antas ge individen möjlighet att utveckla sin förmåga att lösa problem, ta ansvar och att 
vara kreativ. 

Den röda tråden
Den röda tråden i projektets inriktning och uppbyggnad är lärande organisationer, entreprenöriella 
lärprocesser och bättre hälsa. Dessa begrepp diskuteras nedan. De teorianknytningar och begrepps- 
förklaringar som presenteras har haft betydelse för utvärderingens genomförande och för de grund- 
värderingar som analysen bygger på.

Den lärande organisationen
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 för organisation. Individens lärande är en förutsättning 
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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.”

Det finns ingen standardiserad definition av vad en lärande organisation är. Vanligt förekommande 
definitioner är:

• En organisation som fokuserar på ständig förbättring av sina processer, produkter och service, 
som stöder lärande hos sina medarbetare, både individuellt och i grupp samt som ständigt  
utvecklar sig själv i syfte att möta de strategiska målen.

• Organisationer i vilka människor kontinuerligt utökar sina möjligheter att skapa resultat som 
verkligen önskas, där nya tankesätt skapas gemensamt och där man tillsammans reflekterar över 
lärprocessen.

”Innebörden i begreppet lärande organisation stämmer väl överens med de värderingar och synsätt som inbegrips 
i offensiv kvalitetsstyrning, TQM (Total Quality Management). Att bygga en organisation på självständiga 
individer, delegerat ansvar och aktiv kunskapsspridning är en förutsättning för att kunna stimulera en snabb 
och flexibel utveckling där de värdeskapande processerna sätts i centrum. Chefen måste bli ledare, funktions- 
gränser upplösas och alla medarbetare måste få delta i utformningen av organisationens vision. Medarbetarnas 
ökade delaktighet och ansvar är, tillsammans med det ständiga lärandet, absoluta förutsättningar för framtidens 
konkurrenskraftiga organisationer.”(Senge, 1990)

Projektet har tydligt uttryckta ambitioner att lärande ska ske både på individ- och organisationsnivå. 
Organisatoriskt lärande innebär att det inte enbart är individer som förändras utan hela organisationens 
beteende kan förändras när den blir en lärande organisation (Ellström, 1996). Organisationslärandet 
omfattar den kunskap som finns nedlagd i själva organisationen, i dess organisationskarta, filosofi, 
riktlinjer, ledarskapsprinciper, personaladministration och kommunikation. Alla enskilda medlemmar 
i en organisation kan tillägna sig ny kunskap men endast när kunskapen tränger in i organisationen på 
ett sådant sätt att den också blir normgivande för organisationsmedlemmarnas fortsatta handlande 
kan man tala om att organisationen lär (Moxnes, 1986).

Organisatoriskt lärande kan ses som produkten av tre typer av aktiviteter: individuellt lärande, team- 
lärande och systemlärande (Wickberg,1997). Systemlärande förekommer när organisationen utvecklar 
systematiska processer för att skaffa, använda och kommunicera kunskap.

Som framgår av utvärderingsrapporten är effekterna av projektets organisatoriska lärande mer otydliga  
än lärandet på individnivå vilket framförallt kan kopplas till brister i systemlärandet i de medverkande 
organisationerna.

Begreppet lärande samt olika former av lärande
I vid mening kan lärande förstås som förändringar av individens kompetens, dvs. förändringar  
kan avse såväl kunskaper, intellektuella och manuella färdigheter som attityder, sociala färdigheter  
och personlighetsrelaterade egenskaper (Ellström,1992). Lärandet har en subjektiv dimension och  
en utförandedimension. Med den först nämnda avses kunskaper, färdigheter, attityder och personlig- 
hetsrelaterade aspekter som t.ex. självförtroende, dvs. olika aspekter av det ”lärande subjektets”  
kompetens. Utförandedimensionen handlar om subjektets sätt att använda sin kompetens i utförandet 
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av en uppgift, t.ex. lärande som yttrar sig i form av ett förbättrat arbetssätt eller nya lösningar för att 
hantera vissa arbetsuppgifter (Ellström, 2004).

Denna syn på lärandet är som framgår av utvärderingsmaterialet högst relevant för projektet 
ENTRIS 2.0. 

Det entreprenöriella lärandets rötter
Synen på vad lärande är och hur detta skapas skiljer sig åt mellan olika vetenskapliga skolor. Tre 
olika synsätt representeras av behaviorismen, konstruktivismen och det sociokulturella perspektivet. 
Behaviorismen utgår från att kunskap är något som finns och lärande är då metoden att komma åt 
detta. Konstruktivismen utgår från att kunskap skapas/konstrueras av människor. När kunskap  
skapas sker samtidigt ett lärande. I undervisningssammanhang innebär konstruktivismen ett ökat 
fokus på studenten snarare än som tidigare läraren. Undervisningen syftar till att stödja och under- 
lätta studentens eget lärande. I ett sociokulturellt perspektiv uppstår lärande i interaktionen och det 
ömsesidiga samspelet mellan individer i en kurs, organisation, samhälle eller kultur (Karlsson  
Vestman, 2004). Denna syn på lärande innebär att man ser på gruppens kompetens som större än 
summan av de enskilda personernas kompetens.

Utvärderarna menar att det entreprenöriella lärandet kan karakteriseras i enlighet med både  
konstruktivismens perspektiv och det sociokulturella perspektivet.

Några av de generella pedagogiska inriktningar som har mest gemensamt med de metoder som  
ofta används inom entreprenöriellt lärande är progressivism (Dewey, 1916), upplevelsebaserat lärande 
(Steffe och Gale, 1995), sociokulturellt lärande (Vygotsky, 1964), upplevelsebaserat lärande (Kolb, 
1984), praktikgemenskaper (Lave och Wenger, 1991), service-learning (Meyers, 1999) samt vuxen- 
utbildning och livslångt lärande (Jarvis, 2006).

Formellt och informellt lärande
Man kan också skilja mellan formellt och informellt lärande. Det formella lärandet sker med det 
explicita syftet att vi ska tillägna oss kunskaper och färdigheter. Detta lärande är organiserat och sker 
vanligtvis i någon form av utbildningsmiljö. Det informella lärandet är inte organiserat eller planerat 
på detta sätt utan är ett situerat lärande som sker kontinuerligt i vardagen. Gränsen mellan de båda 
formerna är flytande och lärformerna kompletterar varandra men de kan särskiljas på fyra områden 
(Malcolm et al.); syfte, process, lokal/plats samt innehåll. Betydelsen av informellt lärande har alltmer 
uppmärksammats i termer av ett livslångt lärande. Projektet ENTRIS 2.0 har innefattat såväl formellt 
som informellt lärande men även kategorin icke formellt lärande.

Vad innebär entreprenöriellt lärande och entreprenöriella lärprocesser?
För att kunna besvara denna fråga behöver vi närma oss frågan utifrån olika perspektiv. Till att börja 
med förankras definitionen i Skolverkets syn på entreprenörskap och entreprenöriellt lärande utifrån 
läroplanerna. Därefter breddas perspektivet.



2020

Skolverkets syn på begreppet förankrat i läroplanerna
Enligt skolverket innebär ett 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 nyfikenhet, kreativitet, självtillit och mod innefattas.

ENTRIS 2.0 framhäver följande citat ur en skrift från Skolverket:

“Entreprenörskap i skolan är ett pedagogiskt förhållningssätt i klassrummen lika mycket som det är en  
kunskap om egenföretagande. Det handlar om att ta fram och utveckla elevers inneboende nyfikenhet,  
initiativförmåga och självförtroende från tidiga åldrar.”

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 nyfikenhet. Även gymnasiereformen  
Gy 2011 lyfter fram entreprenörskap som en uppgift för skolan. 

Fokus på utvecklingen av entreprenöriella kompetenser kan kopplas till de åtta nyckelkompetenser 
som EU har identifierat som alla individer behöver för personlig utveckling, sociala integration och 
sysselsättning där företagaranda är en av dessa.

Forskares syn på entreprenöriellt lärande
Det finns ett begränsat utbud av forskning kring entreprenöriellt lärande. Umeå universitet har dock 
ett forskningscentrum för företagsamt lärande och entreprenöriell pedagogik. Ur deras kunskapsbas 
kan värdefull information hämtas som kan utgöra stöd för att beskriva och analysera ENTRIS 2.0. 
Forskare vid Umeå universitet pekar i boken ”Entreprenöriell pedagogik i skolan – drivkrafter för 
elevers lärande” (Falk-Lundqvist, Hallberg, Leffler och Svedberg, 2011) på hur kunskapssyn och 
elevsyn påverkar utbildningars utformning samt vilken stor betydelse en nära koppling till arbetslivet 
har för utbildningens relevans och användbarhet. 

Begreppet entreprenöriellt lärande förklaras utifrån tre perspektiv:

• Att lära på samma sätt som entreprenörer lär.

• Lärprocesser som stimulerar och stödjer sådana förmågor som ofta tillskrivs entreprenörer.

• En metafor för lärande.

Skillnaderna mellan det gängse sättet att se på utbildning jämfört med det entreprenöriella pedagogiska 
förhållningssättet kan förenklat uttryckas som att det förra står för kunskapsreproduktion och det 
senare för kunskapsproduktion, menar författarna. 

Utbildningssystemet har av tradition värderat och premierat enskilda kunskaper och förmågan att 
reproducera värden. I samband med kunskapsproduktion talar man ofta om att eleverna forskar 
eller arbetar i projekt, och syftar då på att de aktivt ska formulera frågor, bedöma vilken information 
som krävs och var den finns att tillgå, källkritiskt granska, syntetiserar informationen för att därefter 
redovisa resultaten, ofta överfört till en reproduktiv text – en rapport eller liknande.
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Entreprenörens sätt att lära
Enligt Rae (2000) är kunskap och handling nära sammanvävt när det gäller entreprenöriellt lärande. 
Entreprenörens lärprocesser beskrivs ofta i termer av ”learning by doing”, ”trial and error”,  
problemlösning och erfarenhetslärande, vilket kan sammanfattas i ett handlingsorienterat lärande 
(Falk-Lundqvist et al., 2011). Ett sådant förhållningssätt, överfört till en utbildningssituation, kräver 
öppna frågeställningar, acceptans för olika lösningar och att svar kan nås på olika sätt. 

I det entreprenöriella framträder också begreppet ”nydanande”. En entreprenör betecknas ofta  
som en person som kan genomföra en idé eller en plan som innefattar skapande av nya värden.  
Falk-Lundqvist et al. noterar i detta sammanhang att ”Skolans struktur och kultur behöver utvecklas för 
att ge det utrymme och flexibilitet som nyskapande kräver”. Nya lärandeformer karakteriseras av att eleven 
tänker nytt, initierar och handlar. 

Stimulans av förmågor som tillskrivs entreprenörer
Om man istället utgår från att entreprenöriellt lärande handlar om lärprocesser som stimulerar sådana 
förmågor som ofta tillskrivs entreprenörer så är det intressant att se hur och i vilken utsträckning en 
utbildning stimulerar generella förmågor som kreativitet, nyfikenhet, samarbetsförmåga, självför- 
troende, initiativkraft, riskvilja, ansvar och förmåga till problemlösning. Det kan mer specifikt också 
handla om att utveckla kunskaper och färdigheter som att etablera och driva en verksamhet, ha insikt 
om produktionsmetoder samt kunskap om ekonomi och lagar. 

Entreprenörskap är också en mellanmänsklig aktivitet. Det är i möten, samtal och interaktion med 
andra och annat, människor eller ting, som idéer föds och handlingsutrymme skapas. ”I vår interaktion 
med omvärlden uppfattar vi problem, utmaningar, möjligheter och svårigheter som vi utmanas av och känner lust att 
lösa” (Berglund och Holmgren, 2008).

Vidgade perspektiv kring vad entreprenörskap är
Svedberg (2007) beskriver en metafor med benämningen ”globalisering och socialt entreprenörskap” 
som markerar att samhällsperspektivet har vidgats till ett globalt perspektiv och att socialt entre- 
prenörskap står för insikten om behovet av innovativa lösningar på samhällsproblem, dvs. samhälls- 
förbättring på affärsmässiga men inte i första hand vinstdrivna villkor.

Förändrade förutsättningar i lärmiljön och lärprocessen
En viktig del i det entreprenöriella lärandet är elevens egen medverkan i lärandeprocessen. 

”Genom ökat inflytande förväntas eleverna känna större delaktighet och få ett större ansvar. Ansvarstagandet visar 
sig på olika sätt. Det kan vara individuellt, för elevens eget lärande, det kan vara kollektivt, för gruppen och deras 
gemensamma projekt och det kan vara gentemot en mottagare eller kund” (Lundqvist et al., 2011).

En annan viktig aspekt är att entreprenöriell utbildning utgår från helheter eller från en sammanhållen  
idé som ska bidra till att generera beständig kunskap som har betydelse för elevens fortsatta liv. I ett 
entreprenöriellt pedagogiskt förhållningssätt är elevens livsvärld i centrum och lärandet styrs av inre 
motivation och av lust att lära. En entreprenöriell pedagog ser eleven här och nu och är medveten 
om att tillvaron idag också ska vara meningsfull. I ett entreprenöriellt tänkande finns balans mellan 
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kaos och ordning, om bara kaos råder är det ingen mening med aktiviteten och om bara ordning 
råder så finns inte möjligheten till förändring.

”Den som har lust att lära har en inre positiv drivkraft och känner tillit till sin förmåga att på egen hand och att 
tillsammans med andra söka ny kunskap som är betydelsefull både för individens utveckling och för samhällets behov” 
(Kullberg, 2004).

”För att intresse och engagemang ska uppstå i undervisningssituationen krävs att lärare och elever hittar gemensamma 
koder, vilket innebär att man i sitt kunskapssökande tar utgångspunkt i den gemensamma kunskapen och erfarenheten” 
(Falk-Lundqvist et al., 2011).

En viktig variabel är pedagogens inlevelseförmåga som bygger på intresse för eleven och hans eller 
hennes förmåga att se olika perspektiv. Grundläggande för entreprenöriellt lärande är pedagogens 
förmåga och vilja att utgå från elevens livsvärld. Därmed blir den empatiska förmågan avgörande för 
att motivera till lärande.

Den traditionella kunskapssynen där svaret på frågorna redan är givna och där rätt- och feltänkande 
råder hindrar längtan att lära. En kunskapssyn som framhåller att det finns många svar på samma 
frågor, att kunskap förändras och att den är relationell, ger näring till elevens kreativitet och gör det 
meningsfullt att söka efter lösningar på problem och frågor. 

I ett entreprenöriellt sätt att arbeta utvidgas arenan för lärande och fler elever kan hitta den lärande- 
miljö som passar dem bäst. I en entreprenöriell pedagogik är samverkan med intressenter utanför 
skolan ett viktigt inslag.

Meningsfullhet uppstår när elevernas nyfikenhet väcks och när de ser att den kunskap de skapar  
betyder något för dem själva och för andra.

Ledarskapet är viktigt i det entreprenöriella lärandet. Ledarskapet kan ses som en skapande process 
där olika situationer som uppstår är unika och beroende av interaktionen mellan ledare, medarbetare  
och omvärld. ”I ett entreprenöriellt tänkande där olikheter är en av drivkrafterna ställs frågan om elevers och 
lärares frihet på sin spets. Friheten hotar konformismen och jämvikten rubbas, vilket innebär att maktordningen  
också rubbas. I en pedagogik där frihet förespråkas blir etiska ställningstaganden viktiga. Följaktligen måste också 
ledare i ett entreprenöriellt klassrum vara redo att öppet diskutera etiska förhållningssätt i undervisningssituationen” 
(Falk-Lundqvist et al., 2011).

Hälsa och arbetsmiljö
Hälsa är ett begrepp som kan definieras på många olika sätt. Enligt världshälsoorganisationens 
(WHO) definition från 1946, som är den mest använda, är hälsa “ett tillstånd av fullständigt fysiskt, 
psykiskt och socialt välbefinnande”, (“Health is a state of  complete physical, mental and social well 
being and not merely the absence of  illness or infirmity”). Nationella folkhälsokommittén i Sverige 
definierar hälsobefrämjande arbete som “... den process som ger människor möjlighet att öka  
kontrollen över sin hälsa och befrämja den. /.../ För att detta ska kunna uppfyllas måste människan  
ges förutsättningar att kunna påverka de faktorer som kan begränsa dessa möjligheter /.../ den 
process som hjälper människor att uppleva en känsla av sammanhang liksom ett fysiskt, psykiskt och 
socialt välbefinnande”. Enligt Nationella Folkhälsokommittén är stress och belastning, socialt stöd 
och nätverk, arbetssituation, självförtroende, förmåga att ha kontroll över sin tillvaro, hopp samt 
framtidstro faktorer som kan påverka hälsan.
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Hälsoperspektivet i ENTRIS 2.0
Den teoretiska utgångspunkten för projektets hälsoperspektiv är ett salutogent och holistiskt  
perspektiv på hälsa. I beskrivningen av utbildningarna ”Lär känna 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 utgångs- 
punkten det salutogena synsättet vilket innebär att vi fokuserar på faktorer som orsakar och  
vidmakthåller hälsa.

De psykosociala arbetsförhållandena behöver förbättras
Allt större uppmärksamhet har de senaste åren fästs vid de psykosociala arbetsförhållandena i yrken 
där man arbetar med människor. I en undersökning av Arbetsmiljöverket 2010 uppgav 43 % av  
kvinnorna och 36 % av männen att de upplevde sitt arbete som psykiskt påfrestande och speciellt 
vanligt var det i människonära yrken. Dessutom uppfattar allt fler att de inte hinner med vad de ska 
på jobbet vilket är en stressfaktor som kan komma att ge utslag i framtiden.

Skolan har visat sig vara ett område som är speciellt problematiskt framförallt vad det gäller den 
psykosociala arbetsmiljön. Allt större uppmärksamhet har de senaste åren fästs vid de psykosociala 
arbetsmiljöförhållandena i skolan. Detta beror bland annat på att antalet sjukskrivningar orsakade av 
överansträngning och utmattningsdepression har ökat (SCB, 2005). 

Johanna Alkan Olsson redovisar 2013 i en ännu inte helt klar kunskapsöversikt avseende lärares och 
skolledares arbetsmiljö bl.a. att forskning indikerar att lärare i jämförelse med andra professioner  
uppvisar en högre grad av utmattning och stressrelaterade symptom, exempelvis känner sig många 
lärare stressade. Den vanligaste orsaken är upplevelsen av mycket administrativt arbete som fram- 
förallt handlar om att dokumentera elevers kunskapsutveckling. Andra orsaker är för lite tid till 
möten och planering samt för lite tid att planera undervisning, bedömning och betygssättning. Den 
tekniska utvecklingen har också lett till att vi kan och vill göra mer. Dessutom har skolan genomgått 
upprepade organisatoriska förändringar i syfte att effektivisera verksamheten. Det ställs också ökade 
krav på individuellt ansvar, flexibilitet, utbildning, motivation och högre krav på den anställdes egen 
förmåga att sätta upp gränser mellan arbete, familj, och fritid, avkoppling och vila då arbetsdagen har 
blivit mindre reglerad i flera yrken. 

Utgångspunkt för studien är arbetshypotesen att lärares och skolledares arbetsmiljö och hälsa  
spelar roll för skolutvecklingen och att denna arbetsmiljö kan ses utifrån perspektiven hanterbarhet, 
meningsfullhet och begriplighet (KASAM-begreppet). Utifrån hypotesen ska studien belysa dels 
hindrande och främjande faktorer i arbetsmiljön samt dels interventioner som syftar till att påverka 
lärares hälsa och välbefinnande.



2424

Författaren skiljer på primära respektive sekundära interventioner. Primära interventioner syftar till 
att förändra förhållanden som har inflytande på lärares psykosociala arbetsmiljö, t.ex. arbetsorganisation, 
autonomi, arbetstider och ledning. Sekundära interventioner är inriktade på att stärka personer som 
riskerar att drabbas av ohälsa, t.ex. genom stresshantering, utbildningsinsatser och handledning.  
Projektet ENTRIS 2.0 har syftat till såväl primära som sekundära interventioner.

Det går att påverka arbetsmiljön i positiv riktning
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.

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).
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• 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 anses vara hur pedagogik, ledarskap och skolans organisation behöver utvecklas för 
att tillvarata varje barns potential.

De redovisade synsätten stämmer väl överens med inriktningen av projektet ENTRIS 2.0.

Projektets vision, målsättningar och förväntade effekter
De ambitioner som finns bakom projektet uttrycks i den vision som formulerats för arbetet:

• ”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.”

De som har kunnat delta i projektet är skolpersonal i deltagande organisationer enligt följande:

• Pedagogisk personal.

• Personal med skolledarfunktion.

• Personal från skol- och näringslivsförvaltning i deltagande skolors kommun.

• Studie- och yrkesvägledare knutna till deltagande skolor.

• Övrig personal på deltagande skolor.

En redovisning av deltagande organisationer samt volymer i deltagandet redovisas i rapportens  
resultatavsnitt.
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Utöver projektets huvudsyfte definieras ett antal delsyften som anknyter till lärande på såväl  
individ- som organisationsnivå:

• Lägga grunden för en ”lyhörd” organisation som bättre kan hantera förändring.

• Bidra till kompetens- och organisationsutveckling för att implementera entreprenöriella  
lärprocesser.

• Möta det individuella kompetensbehovet och behovet av stöd för organisationsutveckling.

• Bidra till utvecklingen av den entreprenöriella pedagogiska modellen.

• Medverka till att utvecklingsarbetet förankras på alla nivåer i organisationen.

• Utveckla stödsystem för att säkerställa fortsatt utveckling efter projektets slut.

• Ge de medverkande organisationerna möjlighet att lära av varandra.

• Utveckla hållbara stödstrukturer och operativt arbeta för ökad samverkan mellan skola  
och arbetsliv.

• Bidra till att öka förståelsen av entreprenörskap som förhållningssätt hos föräldrar och  
berörda myndigheter.

• Ge deltagarna möjlighet att delta i nationella och transnationella nätverk.

Formuleringarna av syftena är förkortade. De fullständiga formuleringarna återfinns i bilaga 1.

Formuleringarna av projektets syften har brutits ner i övergripande projektmål, projektmål samt 
delmål. Dessa är mycket detaljerade och svåra att överblicka. Läsaren hänvisas till bilaga 1.

De effekter som förväntas uppnås genom projektets insatser är att:

• Skolans personal ska stå bättre rustade för förändringar i arbetslivet.

• Kompetensutvecklingen ska ge deltagande personal bättre kvalifikationer och höjd status.

• Organisationsutvecklingen ska leda till en mer flexibel, dynamisk, konkurrenskraftig och  
verklighetsanpassad skola.

• Genom att personalen utvecklas i takt med yrkeslivets krav motverkas ohälsa och  
stressrelaterade sjukdomar.

• Genom att lärandet ses som en process där man interagerar med varandra och en hög  
delaktighet skapas ett ökat handlingsutrymme.

• Elevernas studieresultat kommer att förbättras, trivseln i skolan kommer att öka och  
disciplinsvårigheter att minska.

• Entreprenöriellt lärande förväntas också öka mångfalden i arbetslivet, bidra till regional  
utveckling, tillväxt och ökad konkurrenskraft för regionen.
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Det är utvärderarens uppfattning att beskrivningar av syften, övergripande projektmål och förväntade  
effekter är extensivt beskrivna och signalerar en föreställning om att ett entreprenöriellt pedagogiskt 
förhållningssätt är lösningen på allt. Formuleringarna utgår också från en generell syn på de medverkande  
organisationernas behov och förutsättningar vilket inte speglar verkligheten där utvecklingsbehoven i 
de medverkande organisationerna är starkt skiftande beroende på olika utgångslägen i utvecklings- 
arbetet. Projektmål och delmål är däremot väl definierade och kopplade till konkreta aktiviteter och 
resultatmål.

Strategi för genomförandet
Projektet startade med att deltagande skolors kompetensbehov kartlades utifrån ett individ- och 
organisationsperspektiv. I kartläggningsarbetet användes vägledningsmaterialet ”Att göra ett bra 
jobb”, Sveriges Kommuner och Landsting.

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 uppnå de önskvärda förbättringarna?

Under projektets mobiliseringsfas gjorde projektpersonalen en omvärlds- och problemanalys.

Omvärldsanalysen pekade på en risk för att kompetensutveckling kring de nya styrdokumenten i 
skolan skulle kunna påverka möjligheterna att delta i aktiviteter i projektet. Det noterades också att 
flera kommuner genomförde omfattande omorganisationer som innebär byte av personal på rektors- 
tjänster vilket skulle kunna påverka kontinuiteten i vissa verksamheters medverkan. 

Problemanalysen pekade på att:

• Det saknas helhetsperspektiv på kompetensutveckling för hela organisationen i skolan.  
Detta ger upphov till avsaknad av samsyn på skolans uppdrag.

• Uthållighet att låta utvecklingsprocesser ta tid saknas.

• Nya uppdrag för skolan och dess personal anses svåra att genomföra eftersom stöd och  
kunskap saknas.

• Skolan befinner sig i en konkurrenssituation som skapar oro, stress och ohälsa för individen.

• Elever är omotiverade och känner inte delaktighet och engagemang i sitt lärande.

Slutsatserna i den genomförda problemanalysen stämmer väl överens med vad som framkommit i 
utvärderingen. 
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Utifrån kartläggningen, omvärldsanalysen och problemanalysen formades sedan en bred meny av 
insatser för att:

• Erbjuda olika insatser för lärande både för den enskilde individen och för skolan som organisation. 
Exempel på detta är utbildningar, handledning, coachning, mötesplatser, konferenser och seminarier.

• Ge skolpersonal kompetensutveckling och fördjupning inom entreprenöriellt lärande kopplat till 
bättre hälsa i en lärande organisation. 

• Stärka samverkan mellan skola och arbetsliv.

• Genomföra regional, nationell och europeisk omvärldsbevakning. 

Insatserna organiserades utifrån tre olika nivåer:

• Formellt lärande, som byggt på olika utbildningar inom projektet.

• Informellt lärande, som skett i vardagen i och med att nyförvärvad kunskap genom praktisk 
erfarenhet kunnat omvandlas till kompetens.

• Icke formellt lärande, som skett genom att individer deltagit på arbetsplatsträffar, fått möjlighet 
att göra studiebesök och medverkat i olika arbetsgrupper. Deltagarna har också getts möjlighet 
att ingå i nätverk, få handledning och coachning.

Projektets strategi för hur lärandet ska kunna påverka verksamhet och arbetsmiljö kan sammanfattas 
på följande sätt:

• Bra förutsättningar för lärande har skapats inför projektets genomförandefas 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.

• Projektet eftersträvar utvecklade lärformer som stimulerar till delaktighet, ansvarstagande och 
motivation. En viktig förutsättning för att detta ska lyckas är arbetsgivar- och arbetstagarsamverkan.

Som framgår finns en förväntan från projektet på att de deltagande verksamheterna ska ha en hög 
nivå på sitt engagemang och att verksamheterna ska förändras som en följd av deltagandet. Förutom 
att delta i projektaktiviteter förväntas de deltagande organisationerna skapa utrymme för reflektion, 
egenutvärdering och lärandemöten i den egna verksamheten.
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Det har funnits en betydande flexibilitet i på vilket/vilka sätt de medverkande organisationerna har 
kunnat ta till sig utbudet av insatser. 

Resurser, organisation och genomförande
I detta avsnitt beskrivs och analyseras projektets resurser, organisation och genomförande. 

Finansieringen av projektet ENTRIS 2.0 har skett genom ESF-rådet i Sydsverige inom ramen för 
programområde 1 i utlysningen ”Kompetensförsörjning – förebygga långtidssjukskrivningar”.

Budgeten omfattar totalt 10,6 miljoner kronor och av dessa medel har 7,6 miljoner använts direkt till 
aktiviteter för målgruppen. Övriga medel har använts för kartläggning, administration, uppföljning 
och utvärdering, information och marknadsföring, spridning av resultat för strategisk påverkan samt 
transnationella aktiviteter.

Projektets styrgrupp
Kommunförbundet Skåne har som projektägare haft det övergripande juridiska och ekonomiska 
ansvaret för projektets verksamhet och ekonomi. I denna roll har representant för projektägaren  
varit ordförande i projektets styrgrupp.

I projektets styrgrupp har också funnits representation från följande samverkanspartners:

• Region Skåne

• Företagarna

• Malmö högskola

• Högskolan i Kristianstad

• Förvaltningen Barn & Ungdom i Landskrona

Dessutom har projektledare och biträdande projektledare ingått i projektets styrgrupp.

I projektplanen uttrycks att ”Styrgruppen ansvarar för att vara en stödjande resurs till ENTRIS 2.0 samt ta 
upp strategiska frågor av betydelse för projektets genomförande. Styrgruppen lyfter gemensamt regionalstrategiska frågor 
samt medverkar till strategisk spridning av projektets resultat och erfarenheter via sina nätverk. Därutöver har styr- 
gruppen rätt att föreslå förändringar i projektplanen i den mån sådana är nödvändiga och godkänns av finansiären.”

Undertecknads uppfattning är att projektets styrgrupp till en början i huvudsak var ett informations- 
forum. Efter deltagande i styrgruppsutbildning med processtöd från SPeL har styrgruppen i ökad 
utsträckning diskuterat strategiska frågor. Möten med styrgruppen upptogs inledningsvis till stor del 
dels av redovisning från projektledarna av läget i projektet och vilka aktiviteter som hade genomförts 
eller planerades. Undertecknad har medverkat vid speciella tillfällen för att återföra utvärderingsresultaten. 

Vid styrgruppsmöte 2012-12-06 diskuterades strategiskt påverkansarbete som en särskild punkt på 
dagordningen. Ordföranden bad styrgruppens ledamöter fundera över vilka effekter ENTRIS 2.0 
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hade haft och vilka behov av fortsatt stöd kring entreprenöriellt lärande som bedömdes finnas. En 
framträdande synpunkt var att det finns behov av att synliggöra vinster med entreprenöriellt lärande 
på alla nivåer; elev, enskild pedagog, arbetslag, skolledare och organisation. Studie- och yrkesvägledarna  
sågs som en särskilt viktig yrkesgrupp att påverka kopplat till arbetsmarknadens krav. Entreprenöriellt 
lärande framhölls som en metod för att minska ungdomsarbetslösheten. 

I diskussionen konstaterades ett behov av att nå ut till förvaltningschefer och politiker för att kunna 
uppnå systemförändringar. Detta har också skett i viss utsträckning genom Kommunförbundet 
Skåne. Det är dock undertecknads mening att projektet hade haft fördel av en mer aktiv påverkan av 
förvaltningschefer och politiker under hela projektperioden. Det kunde också ha funnits fler förvaltnings- 
chefer i projektets styrgrupp. 

En annan fråga har varit hur implementeringen av entreprenöriellt lärande kan fortsätta ute på 
skolorna efter projektets slut. Diskussionerna kring detta har visat att Kommunförbundet Skåne 
kommer att vara kunskapsspridare på området men att skolledningarna är nyckelpersoner i den  
fortsatta processen.  

Referensgrupp och Mötesplats ENTRIS 2.0
För att ge projektet en bred förankring och för att säkerställa projektets kvalitet har det också funnits en 
referensgrupp. Denna har bestått av företrädare för deltagande organisationer, arbetstagarorganisationer, 
branschorganisationer, kommuners näringslivskontor med flera.

Referensgruppens huvudsakliga arbetsuppgift har, enligt projektplanen, varit att fungera som ”boll- 
plank” till projektledningen och att skapa ett konstruktivt forum för tankar och idéer samt att vara en 
naturlig informations- och kommunikationskanal.

Referensgruppen har träffats en gång per halvår. Av minnesanteckningarna framgår att grundstommen  
i de möten som genomförts har varit olika informationspunkter som deltagarna sedan har kommunicerat 
kring. Vid specifika tillfällen har referensgruppen arbetat aktivt med olika frågor för att ge ”input” till 
projektledningen.

Det har också funnits en arbetsgrupp med företrädare för samtliga deltagande organisationer i form 
av en mötesplats för lärande och erfarenhetsutbyte under ledning av projektledarna. Arbetsgruppen 
har träffats en gång per halvår.

Projektteamet
Projektets operativa arbetsgrupp har utgjorts av projektledning (2 personer), projektassistent/ 
kommunikatör (1 person), ekonomtjänst (2 personer), processledare (4 personer) samt regioncoach 
(1 person). Rollerna i projektteamet beskrivs i projektplanen, se bilaga 1. 

Sammanlagd personalresurs har utgjort 5,1 tjänster fördelat på 1,65 tjänst för projektledning, 0,85 
tjänst för ekonomi och administration, 2,2 tjänster som processtöd och 0,4 tjänst som regioncoach.

Projektledningen har haft det övergripande och samordnande ansvaret för projektets genomförande. 
Projektledare och biträdande projektledare har haft specificerade ansvarsområden enligt beskrivning 
i projektplanen. Ekonomi- och administrationsfunktionerna har haft uppgifter direkt relaterade till 
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projektets budget samt de administrativa rutiner som förväntas följas i ett ESF-finansierat projekt. 
Administratören har också haft uppgifter kopplade till informationsspridningen i projektet genom 
hemsida, nyhetsbrev och andra informationskanaler.

Processledarna och regioncoachen har arbetat i nära kontakt med de medverkande organisationerna. 
Processledarnas ansvarsområde beskrivs i projektplanen utgöras av att vara handledare, coach och 
utbildare. Processledarna förväntades, enligt projektplanen, genomföra kontinuerliga kompetens- 
utvecklings- och utbildningsinsatser inom såväl vardags- som det formella och icke formella lärandet, 
för att integrera entreprenöriellt lärande med hållbar verksamhetsutveckling för bättre hälsa. Region- 
coachens uppdrag har varit att arbeta för en ökad samverkan mellan skola och arbetsliv. Det har 
inneburit arbetsuppgifter både på en operativ och på en strategisk nivå. Under projektets gång 
skedde ett personbyte i rollen som regioncoach. Under 2013 har rollen som regioncoach haft fokus 
på enbart strategiska frågor kring samverkan skola – arbetsliv.

Genomförandet
Projektets genomförande och funktionalitet speglas i den omfattande dokumentation av olika art 
som projektet har levererat under projektets gång:

• Planeringsdokument.

• Nyhetsbrev och andra informationsbrev.

• Presentationer av utbildningsutbud och kursinnehåll.

• Lärande exempel.

• Publikationer.

• Filmer.

• Lägesrapporter till styrgrupp och till ESF.

• Minnesanteckningar och annan dokumentation från möten, seminarier och andra  
sammankomster.

• Metodmaterial i entreprenöriellt lärande.

• Kunskapsöversikt av Martin Lackéus; Entreprenöriellt lärande – Vad innebär det och vilken 
betydelse kan det ha?

• Spridningsbroschyr; ENTRIS 2.0 – entreprenöriella lärprocesser för bättre hälsa i en lärande 
organisation.

Det mesta av materialet finns att tillgå på projektets hemsida, www.kfsk.se/entris, som torde vara en 
stor skatt för den som är intresserad av entreprenöriellt lärande.

Projektet har också följt upp de aktiviteter man har genomfört genom olika former av frågeformulär. 
Projektpersonalen har fört loggbok och målsättningar har följts upp. 
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Allt detta ger omfattande information om projektets funktionalitet och utfall. I utvärderarnas delrapport  
fanns ett tydligt fokus på projektprocessen medan denna slutliga utvärderingsrapport i huvudsak 
fokuserar på projektets utfall. En kort resumé av projektprocessen görs dock utifrån en genomgång 
av lägesrapporterna till ESF-kontoret för att läsaren ska kunna skaffa sig en övergripande bild av vad 
som inträffat under projektprocessen.

Avstämningsrapport efter mobiliseringsfasen
Som framgår av avstämningsrapport efter genomförd mobiliseringsfas, se bilaga 2, kunde projekt- 
ledningen genomföra en rad aktiviteter för att genomförandeperioden skulle kunna starta som  
planerat 2011-08-01:

• Projektorganisationen bemannades.

• Mötesstrukturen etablerades och möten hölls i enlighet med planering.

• Projektplaner och handlingsplaner för olika områden upprättades.

• Problemformuleringen fördjupades.

• Kompetensutvecklingsinsatser planerades.

• Beskrivningar gjordes i relation till ESF´s programkriterier samt värdegrundskriterier.

• Informationsmaterial togs fram och informationsspridningen påbörjades.

• Samverkanskontakter togs i olika sammanhang.

• Utvärderare upphandlades.

• Uppföljningsinsatser genomfördes och lägesrapporter lämnades.

Hela genomförandeprocessen karakteriseras av god struktur, framförhållning och kommunikation. 

Den externa utvärderingsinsatsen påbörjades redan under mobiliseringsfasen.

Lägesrapporter till ESF under 2011
Projektets genomförandeperiod startade med genomförandet av Kick Off-tillfällen för samtliga 
deltagande enheter. Insatsen gick under namnet ”ENTRIS 2.0 kastar loss” och genomfördes av den i 
projektet anställda personalen.

Kompetensutvecklingsinsatserna planerades parallellt. Ett första nyhetsbrev utkom i augusti 2011 
och har sedan dess följts av ett nyhetsbrev per månad. Hemsidan hade kontinuerligt uppdaterats från 
projektets start och ett informationshäfte kring utbudet av aktiviteter hade tagits fram.

Starten av ”ENTRIS 2.0” uppfattades ha fungerat bra och deltagarantalet låg i fas med planeringen.

Vid utgången av september månad hade 43 av 48 anmälda enheter genomfört sina Kick Off-tillfällen 
och övriga aktiviteter planerades.
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I oktober månad startades utbildningar som genomfördes av projektteamet och de externa utbildningarna 
hade upphandlats. Möten skedde enligt projektets mötesagenda. I lägesrapporten för oktober månad 
noterades att projektet fungerade bra men att rektorerna inte deltog i planerad utsträckning i arbets- 
gruppen Mötesplats ENTRIS 2.0. Processledarna fick i uppdrag att ta upp detta med berörda skolor.

I lägesrapporten för november månad diskuteras deltagandet vid de anordnade utbildningarna. Vissa 
utbildningar var inte fullbelagda vid start. Ett problem antogs vara att man inte hunnit ordna vikarier.  
Beslut togs att vissa större enheter skulle kunna få skräddarsydda insatser genomförda på den egna 
orten på passande datum för att underlätta för så många som möjligt att delta. Logistiken kring 
utbildningarna uppgavs fungera bra trots ett stort utbud av aktiviteter. Processledarna såg en stor 
fördel i att personal från olika skolformer och stadier deltog i utbildningarna eftersom det påtagligt 
bidrog i lärandeprocessen.

Utbildningsinsatser genomförda av projektpersonal fortsatte under december månad. Varje deltagande  
enhet hade också kontaktats för att skapa personliga kontakter mellan enheterna och processtöden. 
På vissa enheter hade handledning/processtöd redan startat medan en knapp femtedel av kontakt- 
personerna på de medverkande enheterna hade varit svåra att nå. Vissa transnationella aktiviteter 
genomfördes under 2011 såsom medverkan på konferens och nätverksträff. ENTRIS 2.0 hade inbjudits  
att delta i ett initiativ inom området entreprenörskap, Enspire EU. Projektteamet  
rapporterades ha en hög arbetsbelastning men arbetet fungerade trots detta bra.

Lägesrapporter till ESF under 2012
I januari månad rapporterades att utbildningar genomfördes i stor omfattning. Målgruppen hade 
inte visat något behov av aktiviteten ”Öppet Hus” och en nätverksträff  hade ställts in. I övrigt 
rapporterades deltagarantalet ligga i fas med planering. Projektadministration, projektledning och 
styrning skedde löpande och uppgavs fungera bra. En erfarenhet som projektet gjort var samtidigt 
att projektorganisationen var känslig vid oplanerad frånvaro p.g.a. krav på kostnadseffektivitet, en 
”slimmad” organisation, hög ambitionsnivå och ett stort antal deltagare. Det noterades att många 
hälsoutbildningar hade startat men att intresset för utbildningen ”Samverkan skola/arbetsliv – hela 
skolans ansvar” hade varit betydligt lägre än förväntat i relation till det kartlagda behovet.

I februari och mars månader rapporterades om fortsatta aktiviteter i form av utbildningar, möten och 
annat. De deltagande förskolorna i ENTRIS 2.0 uppfattades vara mycket aktiva och flera uttryckte 
att deltagandet i olika aktiviteter bidrog till förändringar i verksamheten. I Landskrona hade information  
och kunskap också förts vidare till andra intresserade men icke deltagande förskolor. Detta uppfattades 
som ett exempel på hur nyförvärvad kunskap kan omvandlas till praktisk erfarenhet och kompetens 
i samarbete med kollegorna, d.v.s. de utvecklar en lärande miljö. Nätverksträffen inom SSA i mars 
månad blev en mycket lyckad träff  med bra respons från deltagarna. 

I april månad rapporterades att 10 skolor hade haft processtöd/handledning vid sammanlagt 15  
tillfällen. Den första spridningskonferensen genomfördes under temat ”Allt är möjligt”. Projektet 
fick mycket positiv feedback på programmet och genomförandet. Själva funderade projektet på om 
man inte vid nästa tillfälle skulle vara tydligare med att sprida projektets erfarenheter och att fram- 
hålla den interna kompetensen i projektet. Kursutbudet för hösten hade dokumenterats i ett informations- 
häfte som nu kunde börja spridas. Samverkanskontakter med andra aktörer utanför projektet skedde 
kontinuerligt. De uppföljningar som gjordes av olika aktiviteter uppfattades ge en bild av att de med- 
verkande organisationerna tog tillvara nyförvärvade kunskaper.
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Utbildningsutbudet var fortsatt stort och på ett par orter genomfördes under maj månad speciella 
insatser. I syfte att skapa en helhetsbild, klargöra nuläge och förväntningar inför det kommande året 
samt tydliggöra deltagande enheters interna mål och syfte med deltagandet i projektet genomfördes 
med början i maj månad en ”Roadtrip”. Detta föranleddes av att deltagandet i utbildningar och 
efterfrågan på processtöd inte var i paritet med vad som framkommit i den initiala kartläggningen. 
”Roadtripen” rapporterades upplevas som mycket positiv av både ENTRIS-personal och kontakt- 
personerna på enheterna. Samtalen skapade enligt lägesrapporten reflektion och uppföljning av vad 
man hittills deltagit i och även hur man i stort ser på implementeringen av entreprenöriellt lärande. 

En givande del i ledarskapsutbildningarna uppfattades ha varit att deltagarna var ledare i olika skol- 
former. Allt från förskolechefer till gymnasie- och VUX-rektorer deltog, vilket gav ett erfarenhets- 
utbyte över gränser, som oftast inte sker i annan kompetensutveckling för skolan. Processledarna 
upplevde dock en ovana hos skolledarna att arbeta målstyrt. Detta område var en stor del i ledarskaps- 
utbildningarna, där man arbetade med delmål, utvecklande av strategier med efterföljande uppföljning 
och utvärdering. Vikten av att både ha kortsiktiga och långsiktiga mål och förankring i hela organisationen 
belystes som exempel på framgångsfaktorer vid verksamhetsutveckling. 

Vidare rapporterades att det på vissa orter där ENTRIS 2.0 hade erbjudit ”specialare” av utbildningar  
med samtlig personal hade uppstått problem. Problemen kopplades till att ”vissa starka grupperingar som 
har ett tydligt negativt bemötande förekommer i personalgrupperna”. Ett problem med de utbildningar som var 
förlagda lokalt uppfattades också vara att deltagarna inte fick del av ”input” av andra enheter/kommuner,  
vilket är värdefullt. I stället var personalen ibland ”ditkommenderad” och missnöje spreds som inte 
direkt hade med ENTRIS 2.0 att göra, utan mer var grundat i interna motsättningar, enligt författaren  
till lägesrapporten. 

Insamlandet av deltagarlistor tog mycket resurser och energi i anspråk i perioder. Vissa enheter hade 
inte förståelse för vikten av att dessa lämnades in i tid, vilket också framgick av lägesrapporten.

Undertecknad redovisade en delrapport i utvärderingen vid styrgruppens sammanträde i början av 
maj, se bilaga 3.

I lägesrapporten för juni månad uppmärksammades att flera uttryckte att de nu tagit begreppet  
entreprenöriellt lärande till sig och utvecklat det inom den egna organisationen. Resultaten av genom- 
förd ”Roadtrip” analyserades och denna visade bl.a. att omorganisationer pågick på ett antal skolor 
som inte var gynnsamma då det gällde att få kontinuitet i utvecklingsarbetet på verksamhetsnivå. 
Enheterna hade fått ange deltagandenivå som låg, medel eller hög. Prioriteringar kommer att ske 
utifrån detta. 21 enheter angav låg deltagandenivå, 24 medel och 7 hög nivå på deltagandet.

I början av hösten togs ENTRIS 2.0 upp i utbildningsberedningen på Kommunförbundet Skåne  
av projektansvarige i avsikt att lyfta intresset för dessa frågor efter projektets slut. Beredningen var 
positiv och ville lämna ärendet vidare till Kommunförbundets styrelse 

Mötesstrukturen vid teamträffarna angavs i augustirapporten kunna vidareutvecklas för att effektivisera  
delar av innehållet, för att ge mer tid och möjligheter till utveckling, såväl inom teamet som gentemot 
målgruppen. Under hösten rapporterades projektteamet komma att praktiskt tillämpa en aktionscirkel 
ur ENTRIS-materialet ”Från Tanke till Aktion” i syfte att få kunskap om processtödsmaterialet och 
lära av varandra samt utveckla kompetensen inom gruppen, för att kvaliteten gentemot deltagarna 
skulle höjas ytterligare. 

I september månad trappades aktiviteterna åter upp efter sommarperioden. Hälsoperspektivet inom 
ENTRIS 2.0 var tydligt efterfrågat. Detta kopplades i rapporten till att många medverkande enheter 
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påverkades av omorganisation och minskat elevunderlag med personalnedskärningar som följd. 
ENTRIS 2.0:s koppling till hälsa som ett led i att förebygga långtidssjukskrivning togs upp under  
de specifika hälsokurserna. Stor vikt lades vid detta i samråd med vad verksamhetsledningen efter- 
frågade. ENTRIS 2.0:s koppling till hälsoperspektivet synliggjordes extra under en träff  med  
NELIS (Nätverket för entreprenöriellt lärande i Sverige). 

Bitr. projektledare och en av processledarna gjorde ett besök i Tjeckien som ett led i det transnationella 
utbytet. De upplevde det som intressant och givande att få träffa pedagoger från andra länder och 
höra om deras syn på läraryrket. 

Vid september månads utgång hade 32 enheter fått någon form av processtöd från ENTRIS 2.0 
sedan starten hösten 2011. Processtöd hade getts vid sammanlagt 66 tillfällen för totalt 510 personer. 
Utöver detta hade processtöd i grupp skett vid 14 tillfällen under oktober månad. 

Nätverksträffarna inom Teknik/No i förskolan rapporterades ha fungerat mycket bra och fått fina 
utvärderingar. Efterfrågan var tidigt stor och ytterligare träffar planerades. 

Ett ”Öppet Hus/Nätverksträff ” genomfördes på Tångvallaskolan som var mycket uppskattad och 
välfungerande. Träffen ledde till ett utvecklat erfarenhetsutbyte mellan två skolor som kommer att 
fortsätta. 

Måluppfyllelsen inom ENTRIS 2.0 rapporterades vara mycket god. Några mål kvarstod att uppnå. 
Projektet menade att skolledarna var en grupp som inte prioriterat utbildningarna i projektet fastän 
man i kartläggningen uttryckt detta behov. Ytterligare försök planerades för att nå denna yrkes- 
kategori på andra sätt, bl.a. genom att ta direkt och personlig kontakt som en del i processtödsarbetet. 

Under hösten fortsatte interna och externa utbildningsinsatser i planerad omfattning. Samtidigt 
ökade efterfrågan på processtöd.

Projektteamet, framförallt projektledarna, var aktiva i såväl regionala, nationella som transnationella 
kontakter. Samarbete med Norge, Finland och Danmark var aktuellt.

Processledarna uppfattade fler och fler signaler från olika verksamheter att deras deltagande i 
ENTRIS 2.0 ledde till förändringar i arbetssätt och verksamhet. Samtidigt framkom det flera olika 
frågeställningar som gällde det fortsatta arbetet och möjlighet till stöd framöver, både från deltagare 
och från företrädare till enheter som inte deltar i ENTRIS 2.0. 

Lägesrapporter 2013
För 2013 finns lägesrapporter för de två första månaderna. I januari berättade processledarna om 
dokumentation av flera goda exempel på hur deltagarna inom målgruppen utvecklades och började 
förändra sin praktik till att bli mer entreprenöriell efter deltagande i utbildningar och andra insatser 
inom ENTRIS 2.0. Även de återkommande nätverksträffarna för personal inom förskolan hade visat 
på lyckad utveckling hos deltagarna. Syftet med dessa är även att deltagarna själva ska sammankalla 
till fortsatta träffar efter ENTRIS 2.0:s slut. 

Den nyligen anlitade SSA-strategen hade på kort tid skaffat sig en god överblick över vad som hittills 
gjorts och bokat in flera möten med strategiskt viktiga personer vad det gäller frågan. 

Flera i teamet rapporterades uppleva en något pressad arbetssituation med många saker som skulle 
göras innan projektet är slut. 
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Grundutbildningen grund@data fyllde ett stort behov av kompetensutveckling inom grundläggande  
datoranvändning. Att inte kunna hantera det mest grundläggande vad det gäller dator i sitt arbete 
skapar stor stress och otrygghet. Utvärderingarna visade på mycket goda resultat. Tillfällena för 
Mötesplats ENTRIS 2.0 upplevdes också mycket givande och framåtsyftande av de deltagande. 
Tyvärr deltog dock inte kontaktpersonerna i den omfattning som förväntats. En av orsakerna antogs 
vara det ökade processtödet och närheten till projektet via processledarna som gjorde att man kände 
sig nöjd med kontakten och erfarenhetsutbytet, menade projektledningen. 

Arbetet med slutkonferensen ”Arena för samverkan” i april månad hade inletts och krävde mycket 
tidsresurser. 

Prestationer, resultat och effekter
I detta avsnitt redovisas och analyseras projektets prestationer, resultat och effekter. Detta sätt att 
redovisa och analysera svarar mot projektets uppbyggnad av mål och mätbarhet. 

• Projektets delmål relaterar till prestationsbegreppet. Delmålen är i hög utsträckning kvantitativt 
mätbara.

• Projektmålen utgör resultatmål vid projektets slut. De är till viss del mätbara men behöver i  
stor utsträckning bedömas och analyseras utifrån kvalitativa perspektiv som speglas genom olika 
aktörers upplevda påverkan.

• De interna målen knyter an till effekter som önskas uppnås för varje enskild kompetens- 
utvecklingsinsats. 

• De övergripande projektmålen anger de effekter som eftersträvas på lång sikt.

Bedömning av effekter sker utifrån ett induktivt logiskt resonemang som stöds av anknytningar till 
teoretiska resonemang samt forskning.

Definition av begreppen prestationer, resultat och effekter
Att spegla projektets utfall innebär att beskriva och värdera prestationer, resultat och effekter. Med 
prestationer avses det som konkret har genomförts i projektet i form av olika aktiviteter samt hur 
många personer som har deltagit i dessa aktiviteter. Det handlar om att kvantitativt redovisa volymer. 
Resultaten beskrivs och värderas i relation till projektets målsättningar i såväl kvantitativa som kvalitativa 
termer. För att kunna förklara varför resultaten ser ut som de gör krävs förutom en måluppfyllelse- 
utvärdering också att utvärderingen innefattar en orsak – verkan analys genom att resultatpåverkande 
faktorer identifieras, beskrivs och värderas. Att kunna utvärdera effekter av en insats handlar om 
att kunna beskriva och värdera vad som är en följd av projektets insatser respektive vad som är en 
följd av andra påverkansfaktorer. Detta är komplicerat men kan åstadkommas genom en analys som 
innefattar ett resonemang utifrån av utvärderarna observerade påverkansfaktorer. Huvudansvarig 
utvärderare diskuterade inför genomförandeperioden utformningen av målen enligt nedan resonemang.
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Prestationer

Indikatorer för att beskriva projektets prestationer behöver innehålla följande:

• Vad har aktiviteten för syfte?

• Vem vänder sig aktiviteten till?

• Med vilken frekvens och i vilken omfattning ska aktiviteten genomföras?

• Inom vilken tidsram ska aktiviteten genomföras?

• På vilket sätt ska måluppfyllelsen mätas?

Det finns prestationsmål uttryckta i ansökan under följande rubriker:

• Insatser för formellt lärande.

• Insatser för icke formellt lärande.

• Insatser för vardagslärande.

• Insatser för samverkan skola – arbetsliv.

• Insatser för transnationellt arbete.

Formuleringen av målen är gjord så att prestationsmålen i vissa fall är kopplade till resultatmål. 

Resultat

Indikatorer för att beskriva projektets resultat behöver innehålla följande:

• Vad vill projektet uppnå?

• Hur ser det konkret ut när målet är uppnått?

• Kan måluppfyllelsen beskrivas i kvantitativa och/eller kvalitativa termer?

• När ska målet vara uppnått?

• På vilket sätt ska måluppfyllelsen i projektet mätas? 

Det finns resultatmål uttryckta i ansökan under följande rubriker:

• Insatser för formellt lärande.

• Insatser för icke formellt lärande.

• Insatser för vardagslärande.
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• Insatser för samverkan skola – arbetsliv.

• Insatser för transnationellt arbete.

Formuleringen av målen är gjord så att resultatmålen i vissa fall är kopplade till prestationsmål. 

Effekter

Frågeställningar som aktualiseras på detta område är:

• Vad vill projektet påverka med sina insatser? Vilka områden berör detta?

• Vilka insatser och omständigheter utanför projektet kan tänkas påverka de områden som  
projektet vill påverka?

• Kan effekterna beskrivas i kvantitativa och/eller kvalitativa termer?

• Vilka tidsperspektiv har vi?

• På vilket sätt ska effekterna av projektet mätas? 

Som undertecknad tolkar det vill projektet påverka tre huvudområden; organisation, lärmiljö och 
individ. Effekten ska bli bättre hälsa.

Genomförda aktiviteter och deltagarvolymer
I avsnittet redovisas kvantitativa data av relevans för att belysa den påverkan som projektet har  
strävat efter att åstadkomma genom projektets olika aktiviteter. De i rapporten kvantitativa 
uppgifterna baseras på en avstämning gjord 2013-04-30. Uppgifterna är inte helt fullständiga då 
några enheter inte hade gjort fullständiga avrapporteringar vid avstämningstillfället.

Deltagande enheter och personer
Enligt uppgift från projektet har 51 skolenheter i Skåne och Blekinge medverkat i projektet.  
Dessa fördelar sig på olika stadier/skolformer enligt följande:

• Förskolor, 10 enheter.

• Grundskolor, 21 enheter.

• Gymnasieskolor, 20 enheter.
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Sammanlagt uppges 3 404 unika personer ha deltagit i projektet. Många personer har deltagit i flera 
aktiviteter. När antalet deltagande personer redovisas per aktivitet uppgår den totala volymen deltagande 
i alla aktiviteter sammantaget till 7 594 deltagare. I genomsnitt har varje deltagare i projektet således 
medverkat i 2,5 aktiviteter. 

Fördelningen av deltagandet på olika skolformer framgår av nedan tabell. Enligt uppgift från Kommun- 
förbundet Skåne finns 23 987 tjänster inom den målgrupp som projektet riktat sig till. Det innebär 
att cirka 14 % av den totala målgruppen har deltagit i projektet. 

Fördelning skolform
Antal Procent

Förskola 1598 21,40%

Grundskola 3408 45,65%

Gymnasieskola 2145 28,73%

Vuxenutbildning 86 1,15%

Övriga 208 2,79%

Ej angivet 149 0,28%

Totalt 7594 100,00%

Förskolepersonal utgör den dominerande andelen av tjänsterna inom området skolpersonal, 51,9 %, 
grundskolepersonal 36,9 % och personal på gymnasiet 11,2 %. Fördelningen av deltagande i projektet 
indikerar en underrepresentation av förskolepersonal samt en överrepresentation av grundskole- och 
gymnasiepersonal.  

Följande tabell visar fördelningen av deltagandet på olika personalkategorier.

Fördelning Personalkategori
Antal Procent

Ledning 699 9,36%

Administration 98 1,31%

Pedagoger 5648 75,65%

Studie- och yrkesvägledare 277 3,71%

Övriga 501 6,72%

Ej angivet 371 3,25%

Totalt 7594 100,00%

Den pedagogiska personalen står för huvuddelen av deltagandet. Ledningspersonalens deltagande 
utgör drygt 9 % av det samlade deltagandet.

Män står för 23 % och kvinnor för 77 % av det samlade deltagandet i projektet. 
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Åldersmässigt ser fördelningen av deltagare ut på följande sätt.

Åldersmässig fördelning
Antal Procent

16-24 103 1,38%

25-54 5489 73,52%

55-64 1718 23,01%

65+ 74 0,99%

Ej angivet 210 1,10%

Totalt 7594 100,00%

Deltagare per kommun
Hur deltagarna fördelar sig på de medverkande enheterna framgår av bilaga 7. Av denna kan utläsas 
att deltagandet per kommun varierar kraftigt. Av Skånes 33 kommuner har 18 varit representerade 
i projektet (55 %). Som framgått ovan har dock endast en enhet från Blekinge medverkat med 42 
personer. 

Deltagandet per kommun fördelar sig på följande sätt:

• Eslöv, 34 deltagare.

• Helsingborg, 363 deltagare.

• Hässleholm, 27 deltagare.

• Klippan, 245 deltagare.

• Kristianstad, 60 deltagare.

• Kävlinge, 55 deltagare.

• Landskrona, 776 deltagare.

• Lomma, 98 deltagare.

• Lund, 134 deltagare.

• Malmö, 96 deltagare.

• Osby, 100 deltagare.

• Ronneby, 42 deltagare.

• Skurup, 55 deltagare.

• Svalöv, 70 deltagare.

• Svedala, 50 deltagare.

• Tomelilla, 50 deltagare.

• Vellinge, 117 deltagare.

• Ystad, 344 deltagare.

• Ängelholm, 292 deltagare.
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Siffrorna behöver sättas i relation till storleken på kommun och därmed antalet tjänster i förskola,  
grundskola och på gymnasienivå. Som framgår har de stora kommunerna; Malmö, Lund, Helsingborg  
och Kristianstad relativt få deltagare. Kommuner som har hög representation i förhållande till  
kommunens storlek är framförallt Landskrona, Ystad, Ängelholm, Klippan, Vellinge och Osby. 

Enheter med ett högt deltagande har varit:

• Sydskånska gymnasiet, Ystad, 631 deltagare.

• Fladäng/Vinstorp, Lomma, 520 deltagare.

• Hasslarödsskolan, Osby, 280 deltagare.

• Eriksgården/Jörgensgården, Landskrona, 263 deltagare.

• Snyggatorpsskolan, Klippan, 251 deltagare.

• Tångvallaskolan, Vellinge, 238 deltagare.

• Fordonsprogrammet Svalöfs Gymnasium, Svalöv, 219 deltagare.

• Tallskolan, Landskrona, 200 deltagare.

På dessa förskolor/skolor finns en klart uttalad ambition att arbeta med entreprenöriellt lärande. 

De har deltagit i en rad olika aktiviteter inom samtliga lärandeformer och har därigenom skapat både 
bredd och djup i enheternas kunskapsplattform. Flera av dem har haft omfattande handledning och 
processtöd.

Olika former av lärande
Projektpersonalen har tillhanda- 
hållit ett omfattande utbud av  
information, kunskap och kompetens- 
utveckling i olika former för att 
stimulera lärprocesser i de medverkande  
enheterna.

I följande tabell kan utläsas fördelningen  
av deltagandet i aktiviteter inom 
olika lärformer. 

Aktiviteter inom ramen för det  
formella lärandet står för 53 % 
av det samlade deltagandet, icke 
formellt lärande för 18 % av  
deltagandet, vardagslärande för 26 % 
och övriga aktiviteter för 3 % av det 
samlade deltagandet.

Formellt lärande 

Kick-Off

Entreprenöriellt 

lärande Ledarskap SSA Hälsa

Digital 

kompetens

Totalt 

formellt 

lärande

1680 1371 104 142 702 56 4055

Icke formellt lärande 

Nätverks-

träffar

Entris-

expressen Konferenser

Totalt icke 

formellt 

lärande

370 599 358 1327

Vardagslärande 

Processtöd

Mötesplats 

ENTRIS Öppet hus

Totalt 

Vardags-

lärande

1792 171 15 1978

Övriga

Arbetsgrupp

Övriga 

aktiviteter

Totalt 

Övriga

171 63 234
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Formellt lärande
Inom området formellt lärande står Kick Off-verksamheten för den största andelen genomförda 
aktiviteter. Så gott som alla enheter deltog i Kick Off-verksamheten, ”Kasta Loss”. Sammanlagt 
deltog 56 % av de till projektet anmälda deltagarna i denna aktivitet. Sett till hela området Formellt 
lärande har Kick Off-verksamheten utgjort 41 % av det sammanlagda deltagandet. 

Inom delområdet Entreprenöriellt lärande har det genomförts utbildningar enligt följande:

• Vad är entreprenöriellt lärande?

• Vi jobbar med entreprenöriellt lärande – individuell utbildning.

• Vi jobbar med entreprenöriellt lärande – Arbetslagsutbildning.

• Bedömning och dokumentation.

• Coachning i en entreprenöriell skola.

Sammanlagt har 1371 personer deltagit i denna typ av aktivitet, d.v.s. 46 % av alla deltagare i projektet.  
Det entreprenörella lärandet har utgjort 34 % av det samlade deltagandet inom lärformen Formellt 
lärande. 

Måluppföljningen visar att den grundläggande utbildningen, ”Vad är entreprenöriellt lärande?”, har 
haft fler deltagare än vad målsättningen var. Detsamma gäller för utbildningarna ”Bedömning och 
dokumentation” samt för ”Coachning i en entreprenöriell skola”. I de två övriga utbildningarna har 
det varit något mindre deltagande än planerat. Sammantaget har den kvantitativa målsättningen för 
området överträffats.

Två utbildningar med fokus på ledarskap har genomförts:

• En entreprenöriell skola ur ett ledningsperspektiv.

• Att leda entreprenöriell utveckling på din skola.

Det sammanlagda deltagarantalet på dessa båda kurser är 104 personer. Det är lägre än målsättningen 
som var 180 deltagare. Sammantaget utgör genomförda aktiviteter 2,5 % av aktiviteterna inom lärformen 
Formellt lärande.

Även utbildningen ”Samverkan skola/arbetsliv – hela skolans ansvar” har haft något färre deltagare 
än planerat och utgör 3,5 % av aktivitetsutbudet inom ramen för Formellt lärande.

Följande hälsoutbildningar har genomförts:

• Lär känna dig själv och andra.

• Att må bra på jobbet.

Deltagandet i dessa har överskridit målet med 75 %. Det finns en tydlig koppling mellan upplevelsen 
av arbetsmiljön i de medverkande enheterna och behovet av den här typen av utbildningar. Hälso- 
utbildningarna har utgjort 17 % av det samlade deltagandet inom området Formellt lärande.
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Ytterligare ett utbildningsområde berör digital kompetens. På detta område har 56 personer deltagit  
i utbildning och 69 personer deltagit i en föreläsning. Sammanlagt står den digitala kompetensen för 
3 % av aktivitetsutbudet inom ramen för Formellt lärande. 

Icke formellt lärande
Inom området Icke formellt lärande redovisas tre kategorier:

• Nätverksträffar.

• ENTRIS-expressen.

• Konferenser.

Sammanlagt 19 nätverksträffar har genomförts mot planerade 5 nätverksträffar. Vid dessa träffar  
har sammanlagt 387 personer deltagit vilket överträffar målet på 100-300 personer. Huvuddelen av 
deltagandet har rört entreprenöriellt lärande. Nätverksträffarna utgör 28 % av det samlade  
deltagandet inom området Icke formellt lärande.

I aktiviteten ENTRIS-expressen har sammanlagt 599 personer deltagit, det innebär 45 % av  
deltagandet inom området Icke formellt lärande. Målet på detta område var 150 deltagare vilket  
även här innebär att målet överträffats.

Projektets två konferenser har samlat sammanlagt 358 deltagare mot planerade 200-250 deltagare. 
Deltagarvolymen utgör 27 % av deltagandet inom området Icke formellt lärande.

Vardagslärande
Till Vardagslärandet räknar projektet aktiviteterna ”Öppet Hus” samt ”Handledning och processtöd”.

Den förstnämnda har endast ett fåtal deltagare medan kategorin ”Handledning och processtöd” 
innefattar deltagande av sammanlagt 1792 personer. Det innebär att 60 % av samtliga deltagare på 
något sätt fått del av handledning och processtöd.

Som undertecknad ser det är aktiviteten ”Handledning och processtöd” synnerligen viktig för att 
möjliggöra en implementering av det entreprenöriella lärandet. 

Aktiviteten ”Handledning och processtöd” kan enligt projektets måldokument samt arbetsinstruktion 
för aktiviteten innefatta:

• Arbetsplatsbaserade lärandeträffar.

• Handledning och coachning.

• Stödinsatser för lokala utvecklingsmotorer.

Av måldokumentet framgår att processtöden och regioncoachen ska utgöra support för pedagoger 
och övrig personal i det entreprenöriella förhållningssättet och undervisningen. De förväntas stötta 
individers strävan att tillämpa entreprenöriellt lärande och samverkan skola –arbetsliv och skapa 
gynnsammare förutsättningar för implementering av entreprenöriellt lärande och samverkan skola – 
arbetsliv genom att stötta vardagslärandet. Ansvaret för kontakt med de medverkande enheterna  
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har fördelats mellan projektmedarbetarna. Kontakt har förutsatts ske minst en gång per termin. 
Projektpersonalen och utvärderarna har tillsammans skapat ett antal egenuppföljningsfrågor för att 
stimulera lärandet i verksamheterna, se bilaga 10.

Huvudansvarig utvärderare har noga följt utvecklingen av insatserna inom ramen för processtödet 
dels genom intervjuer, dels genom dialogmöten med projektpersonalen men också genom den  
uppföljningsdokumentation som processtöden gjort. 

Det är undertecknads mening att verksamheterna inte har varit så mottagliga för aktiviteterna inom 
ramen för ”Handledning och processtöd” även om många verksamheter har berörts och det sammanlagda 
antalet deltagare är högt. Det är endast på ett fåtal skolor som man har genomfört insatser med tydlig 
påverkan på verksamheten på ett organisatoriskt plan. Det är i sammanhanget viktigt att poängtera 
att de medverkande verksamheterna från början har haft olika ambitionsnivåer med sin medverkan i 
projektet. Processtödet förefaller dock ha haft betydande påverkan på enskilda individer och arbetslag. 
Det är i sammanhanget viktigt att poängtera att de medverkande verksamheterna från början har haft 
olika ambitionsnivåer med sin medverkan i projektet. 

Övriga aktiviteter 
Till denna kategori hör Arbetsgruppens möten, ”Mötesplats ENTRIS 2.0” och en del andra mindre 
aktiviteter.

Fördelning av deltagandet per ort och lärandeform
Nedan tabell visar fördelningen av aktivitetsvolymerna dels per ort och dels för olika former av 
lärande.

Formellt 

lärande

Icke 

formellt 

lärande Vardagslärande Övriga Totalt

Eslöv 60 30 19 2 0

Helsingborg 177 87 102 9 375

Hässleholm 41 29 15 6 91

Klippan 173 24 219 8 424

Kristianstad 26 43 23 4 96

Landskrona 946 229 565 80 1820

Lomma 254 130 163 6 553

Lund 102 67 0 7 176

Malmö 100 165 99 9 373

Osby 707 4 19 7 738

Ronneby 83 3 1 4 91

Skurup 148 9 1 1 159

Svalöv 188 51 157 9 405

Svedala 33 9 0 2 44

Tomelilla 41 17 0 2 60

Vellinge 227 83 112 12 434

Ystad 360 53 236 12 661

Ängelholm 384 64 76 16 541

Övrigt Skåne 3 167 0 4 174

Övrigt Sverige 2 57 0 34 93

Övrigt Världen 0 6 0 0 6

Ej kända 0 0 171 0 6

Totalt 4055 1327 1978 234 7594
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Landskrona står för 24 % av det samlade deltagandet i projektet, 23 % av deltagandet inom området 
Formellt lärande, 17 % av det Icke formella lärandet samt 29 % av Vardagslärandet.

En annan kommun med högt deltagande är Osby. De står för 10 % av det samlade deltagandet i  
projektet och 17 % av deltagandet inom Formellt lärande. Däremot har de endast marginellt deltagit  
i aktiviteter inom det Icke formella lärandet och Vardagslärandet.

En tredje kommun med högt deltagande är Ystad. De står för 9 % av det samlade deltagandet i pro-
jektet, 9 % av deltagandet inom Formellt lärande, 4 % av det Icke formella lärandet samt 12 %  
av Vardagslärandet.

Resultat i relation till projektets målsättningar
Som tidigare nämnts har projektet en omfattande målstruktur. I rapporten görs övergripande  
kommentarer. Prestationer i form av aktiviteter och deltagarvolymer har redovisats i föregående 
avsnitt.

I det här avsnittet värderar och analyserar undertecknad projektets måluppfyllelse med stöd  
av fem delar:

• Data från projektets egna uppföljningar.

• Intervjuer med kontaktpersoner för 45 verksamheter; 9 förskolor, 18 grundskolor och  
18 gymnasieskolor.

• Material från uppföljning av 5 enheter vid två tillfällen där all personal besvarat enkäter  
samt djupintervjuats.

• Intervjuer som gjorts av verksamhetsföreträdare i samband med utveckling av  
spridningsmaterial.

• Intervjuer och dialogmöten med projektets personal.

Sammantaget ger detta material en bra bild av projektets kvalitativa påverkan.

Data från projektets egna uppföljningar
Projektpersonalen har samlat in uppföljningsdata genom enkäter i samband med utbildningar och 
andra aktiviteter. Detta har skett i alla sammanhang vid ett stort antal tillfällen. De frågor som ställts 
redovisas i bilaga 11.

Som grund för analysen i rapporten har använts fråga 5, ”Vilket helhetsbetyg vill du ge utbildningen 
på en skala 1-6 där 1 står för lägsta betyg och 6 står för högsta betyg”? Utifrån avgivna svar har ett 
index konstruerats där 100 är högsta värde (vilket kan erhållas om samtliga svarande ger betyget 6). 
Svaren på fråga 5 redovisas i sin helhet i bilaga 12. Nedan görs en översikt område för område som 
bygger på uträknade medelvärden för varje specifikt område.
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Aktivitet Medelindex
Entreprenöriellt lärande 61,35

Ledarskap 76,85

Samverkan Skola-Arbetsliv 65,84

Hälsa 73,82

Digital kompetens 80,03

Nätverksträffar 81,63

Entris-Expressen 75,23

Konferenser 82,25

Övriga 68,59

Helhetsbetyg Aktivitet

Ett medelvärde över 75 bedöms som ett högt betyg och ett medelvärde under 25 som ett lågt betyg. 
Utifrån detta har utvärderarna sedan specifikt studerat vad som uppfattats som positivt respektive 
negativt.

Som framgår av tabellen har 6 av de 10 angivna områdena ett index över eller i närheten av 75.  
Egentligen är det endast området entreprenöriellt lärande som har ett påtagligt lägre index, 61,35.

Området entreprenöriellt lärande innefattar flera stora delområden:

• Vad är entreprenöriellt lärande?

• Vi jobbar med entreprenöriellt lärande – individuell utbildning.

• Vi jobbar med entreprenöriellt lärande – Arbetslagsutbildning.

• Bedömning och dokumentation.

• Coachning i en entreprenöriell skola.

Om man delar upp uppföljningarna på dessa områden framträder nedan bild.

Medelindex
Vad är entreprenöriellt lärande? 57,17

Vi jobbar med entreprenöriellt lärande - individuell bedömning 57,82

Vi jobbar med entreprenöriellt lärande - Arbetslagsutbildning 65,97

Bedömning och dokumentation 70,91

Coachning i entreprenöriell skola 67,42

Entreprenöriellt lärande - Delområden
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Vid en studie av uppföljningarna i sin helhet framträder bl.a. följande bilder:

• Skillnader i bedömningar varierar med ort.

• Det har stor betydelse om man själv har valt att delta eller om man har gjort det på uppmaning av 
sin ledning utan att själv egentligen vara intresserad.

Projektpersonalen har varit mycket lyhörda för att synpunkter från kursdeltagarna och anpassat  
koncepten för att de skulle passa så många som möjligt. I de grupper där det funnits vitt skilda 
behov har det naturligt varit svårt att hitta rätt nivå.

Intervjuer med kontaktpersoner för 45 medverkande enheter
Utifrån en av projektet redovisad lista med angivande av samtliga medverkande organisationer  
och deras kontaktpersoner har utvärderarna lyckats genomföra utfrågningar med 45 av 49 kontakt- 
personer (92 %). Två kontaktpersoner har representerat två enheter vardera medan övriga representerat 
en enhet. I vissa fall har kontaktpersonerna endast haft möjlighet att besvara frågeformuläret skriftligt  
men huvuddelen av kontaktpersonerna har antingen intervjuats personligen eller per telefon. Detta 
har möjliggjort att ställa följdfrågor. Varje intervju har tagit cirka en timme att genomföra.

Använt frågeformulär redovisas som bilaga 13 och de fullständiga svaren redovisas i bilagorna 14-16 
uppdelat på förskolor, grundskolor och gymnasieskolor.

Konstruktionen av frågeformuläret utgår från huvudansvarig utvärderares syn på vad entreprenöriellt 
lärande innebär. Denna syn baseras på den forskning som Umeå universitet publicerat, vad som kan 
anses vara beprövade erfarenheter enligt kriterier i Skollagen och den definition av begreppet entre- 
prenöriellt lärande som Skolverket har gjort. 

Det är undertecknads mening att det entreprenöriella lärandets karaktär kan särskiljas genom att 
studera följande områden:

• Verksamhetens kunskapssyn.

• Det pedagogiska förhållningssättet.

• Förutsättningar för och möjliggörande av elevernas eget ansvarstagande.

• Förekomst och utformning av ämnesövergripande arbetsformer.

• Förekomst och utformning av arbetsformer som stimulerar entreprenöriella kompetenser.

• Förekomst och utformning av utforskande/problemlösande uppgifter.

• Förekomst och utformning av samverkan med aktörer utanför förskola/skolan.

I intervjun har utvärderarna också frågat efter i vilken utsträckning de nya läroplanerna är styrande 
för verksamheterna, i vilken utsträckning och på vilka sätt deltagandet i projektet har påverkat  
verksamhetens pedagogiska förhållningssätt samt hur kontaktpersonerna ser på de framtida behoven 
av kompetensutveckling kring entreprenöriellt lärande.
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En fullständig redovisning av svaren återfinns i bilagorna 14-16. Utifrån svaren har följande  
sammanställning gjorts av de bedömningar som kontaktpersonerna gjort område för område.  
Redovisade siffror anger hur stor andel av de svarande som angett svarsalternativen 7-10 på den 
tiogradiga skalan. 

Översikt av intervjuer med kontaktpersoner
Förskola Grundskola Gymnasie

Påverkan pedagogik 55,00% 45,00% 39,00%

Påverkan arbetsmiljö 33,00% 44,00% 22,00%

Stimulerar eget ansvar 55,00% 78,00% 78,00%

Arbetar ämnesövergripande 78,00% 61,00% 50,00%

Utvecklar entreprenöriell kompetens 57,00% 72,00% 83,00%

Använder utforskande/problemlösande uppgifter 56,00% 50,00% 61,00%

Samarbetar med omvärlden 33,00% 44,00% 89,00%

Behov av framtida kompetensutveckling 89,00% 67,00% 72,00%

Svaren innebär att den angivna andelen kontaktpersoner har gjort bedömningarna att:

• Deltagandet i projektet ENTRIS 2.0 i hög/mycket hög utsträckning har påverkat  
verksamhetens pedagogiska förhållningssätt.

• Deltagandet i projektet ENTRIS 2.0 i hög/mycket hög utsträckning har påverkat  
verksamhetens arbetsmiljö.

• Verksamhetens arbetssätt i hög/mycket hög utsträckning innebär att eleverna tar ansvar  
för sitt eget lärande.

• Verksamheten i hög/mycket hög utsträckning har ämnesövergripande/tematiska arbetsformer.

• Verksamheten i hög/mycket hög utsträckning har arbetsformer som stimulerar  
entreprenöriella kompetenser.

• Verksamheten i hög/mycket hög utsträckning har utforskande/problemlösande  
projektuppgifter i undervisningen.

• I hög/mycket hög utsträckning samverkar med omvärlden.

• I hög/mycket hög utsträckning även i framtiden har behov av kompetensutveckling  
inom entreprenörskap/entreprenöriellt lärande.

De angivna siffrorna är ett medeltal för respektive skolform. Svaren mellan olika verksamheter  
varierar. För att kunna göra en bedömning av svarens relevans har processtöden också fått göra  
en bedömning av varje verksamhet utifrån sin insyn i densamma. Generellt har då framgått att  
processtöden i många fall anser att verksamheterna ligger under den angivna nivån i fråga om  
verksamhetens förmåga att arbeta med elevernas ansvarstagande, praktisera ämnesövergripande 
tematiska arbetsformer, använda sig av utforskande/problemlösande arbetsuppgifter samt i vilken 
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utsträckning man samverkar med omvärlden. Samtidigt har vissa verksamheter som ligger långt fram 
i utvecklingen snarare undervärderat i vilken utsträckning man arbetar med entreprenöriellt lärande. 
Processtödens intryck överensstämmer med undertecknads intryck utifrån besök i ett antal verksamheter.

Det är inte heller enkelt att göra den typ av bedömningar som efterfrågas i frågeformuläret då  
inställningen till och praktiserandet av ett entreprenöriellt pedagogiskt förhållningssätt kraftigt skiljer 
sig åt mellan olika individer och arbetslag inom samma verksamhet samt mellan olika verksamheter i 
samma kommun. Svaren ger trots detta värdefulla indikationer.

Kommentarer till intervjusvaren
För att kunna följa resonemangen i följande avsnitt behöver läsaren samtidig tillgång till bilagorna 
14-16. Undertecknad gör endast reflektioner kring områden av betydelse för utvärderingen. Läsaren 
rekommenderas dock att ta del av materialet i bilagorna i sin helhet för att själv kunna skapa sig en 
bild av kontaktpersonernas synpunkter.

Frågorna 1 och 2
Det finns inga skillnader mellan förskola, grundskola och gymnasium på fråga 1 som rör i vilken 
utsträckning verksamheten har en gemensam kunskapssyn. Undertecknad bedömer dock att  
förskolorna har gjort mer realistiska bedömningar när man jämför med processtödens uppfattningar. 
Beskrivningarna under fråga 2 är också mer innehållsrika och tydliga. Ett antal verksamheter i de 
olika skolformerna beskriver de teoretiska kopplingar som deras svar grundas på. I dessa fall kan man 
se kopplingar till de forskare och forskningsområden som ofta relateras till entreprenöriellt lärande. 

Frågorna 3 och 4
Förskolan upplever i högst utsträckning att det entreprenöriella lärandet är styrande för det pedagogiska 
förhållningssättet. Därefter kommer gymnasieskolorna medan grundskolorna i betydligt mindre 
utsträckning upplever sig influerade av läroplanen i detta avseende.

Förskolepersonal upplever inte det entreprenöriella som något nytt och det går bra ihop med deras 
teoretiska grundmodeller. Grundskolorna ser entreprenöriellt lärande som en lärform bland andra.  
Det är särskilt de yrkesinriktade gymnasierna som ser en tydlig koppling till det entreprenöriella lärandet.

Frågorna 5 och 6
Arbetssätt som uppfattas stödja elevers eget ansvarstagande uppges vara i högre utsträckning före- 
kommande i förskola än i grundskola och gymnasium. Skillnaderna är stora. I förskolan har man 
självständighetsträning, försöker göra barnen medvetna om sitt lärande samt dokumenterar lär- 
processerna. I grundskolan så får eleverna ta ansvar i planering, genomförande och utvärdering av 
vissa arbetsuppgifter. I gymnasieskolan förefaller utifrån kommentarerna en del av lärarna inte tro 
att eleverna kan ta ansvar. Betydelsen av coachning, mentorskap och dialog där läraren är styrande 
framhålls dock.
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Frågorna 7 och 8
Ämnesövergripande/tematiska studier är vanligare i förskolan än i grundskolan och i minst utsträckning  
förekommande på gymnasiet. Även här stora skillnader. På grundskolorna finns ambitionen att 
utöka detta i den mån det anses möjligt. På gymnasieskolorna uttrycks ännu tydligare att det finns 
strukturella hinder, t.ex. schemaläggning och en stark ämnesinriktning i läroplanen, för att jobba 
ämnesövergripande. Projekttid uppfattas ge ett visst utrymme för ämnesintegrering.

Frågorna 9, 10 och 11
Gymnasieskolorna upplever att de i hög utsträckning har arbetsformer som stimulerar entreprenöriella  
kompetenser. Därefter kommer förskolorna medan grundskolorna i mindre utsträckning tycks arbeta 
med att stimulera dessa kompetenser. I förskolan får man pröva, undersöka och tillsammans med  
personalen upptäcka nya kunskaper. Därför stimuleras mod, nyfikenhet, initiativ och kreativitet. I 
grundskolorna hänvisas till elevens val, studiebesök och projektteman som stumulans av entreprenöriella  
kompetenser. De kompetenser som uppges tränas är självständighet, ansvarstagande, initiativ- 
förmåga, kreativitet och kommunikativ förmåga. Även på gymnasieskolorna nämns de föregående 
men också förmåga att lösa problem, samarbetsförmåga samt företagsamhet.

Frågorna 12 och 13
Problemlösande uppgifter förefaller förekomma i relativt sett begränsad omfattning på samtliga 
stadier. I förskolan handlar det om att klara vardagliga problemsituationer som att klä sig, äta mat 
eller agera i den fria leken. I grundskolan kommer de problemlösande uppgifterna in i NO och 
teknik medan SO-ämnena inte har problemlösande uppgifter. På gymnasiet är problemlösande 
uppgifter frekventa i de praktiska programmen. 

Frågorna 14 och 15
Både i förskolorna och på grundskolorna är kontakterna med omvärlden begränsade. Gymnasieskolan  
skiljer sig i detta avseende avsevärt från de övriga. Detta beror mycket på de praktiska yrkesprogrammen. 
Det handlar bl.a. om studiebesök, föreläsningar, gemensamma projekt och arbetsplatsförlagt lärande.

Frågorna 16 och 17
55 % av förskolorna menar att deltagandet i ENTRIS 2.0 i hög/mycket hög utsträckning har påverkat 
deras pedagogiska förhållningssätt. Samma siffra för grundskolorna är 45 %. Enstaka skolor upplever 
inte att de har påverkats överhuvudtaget. På gymnasieskolorna säger 39 % att de har påverkats i hög/
mycket hög utsträckning. Även här finns några skolor som inte upplever sig ha påverkats av sitt deltagande.

I detta sammanhang finns anledning att påminna om att olika verksamheter har deltagit i projektet i 
högst varierande utsträckning och att de också har uttryckt olika ambitionsnivåer. 
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Fördelningen på olika ambitionsnivåer för samtliga 51 verksamheter ser ut på följande sätt.

• Lågt deltagande, 20 verksamheter (39 %).

• Medel deltagande, 24 verksamheter (47 %).

• Högt deltagande, 7 verksamheter (14 %).

ENTRIS 2.0 upplevs ha påverkat på ett antal sätt i förskolan:

• Blivit en nytändning.

• Stimulerat tankeverksamheten kring pedagogiken.

• Höjt medvetenheten om begreppet.

• Skapat en förståelse av hur man kan använda entreprenöriellt lärande.

• Varit en drivkraft i utvecklingen.

• Påverkat både planering och arbetssätt.

Påverkan i grundskolorna beskrivs på följande sätt:

• Påverkat synen på entreprenörskap.

• Förhållningssättet till entreprenöriellt lärande har stärkts.

• Finns med i planeringen av lektioner och personalmöten.

• Redan i tjänstefördelningen prioriteras lärare som prioriterar entreprenöriellt lärande i  
vissa verksamheter.

• Arbetslagen lyfter fram de entreprenöriella förmågorna och tänker ämnesövergripande projekt.

• Nya arbetssätt har prövats.

• Enskilda pedagoger har förändrat sin egen undervisning.

I gymnasieskolorna ser man följande påverkan:

• Lärarna har deltagit i kursverksamhet som ENTRIS 2.0 har arrangerat vissa kontaktpersoner 
upplever det som att budskapet inte har nått fram till personalen fullt ut.

• Projektet har löpt parallellt med implementeringen av nya skolreformen. Verksamheten har  
fått ett nytt synsätt men det är inte samma sak som att pedagogerna har omsatt sina kunskaper 
om entreprenöriellt lärande i undervisningen.

• Det innehåll som finns i ENTRIS 2.0 har funnits med som ett diskussionsunderlag i  
verksamhetens utvecklingsarbete.
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• Utvecklingen har skapat en plattform för pedagogerna.

• På gruppnivå har arbetslagen antagit ett pedagogiskt förhållningssätt men enskilda lärare  
går i gamla fotspår.

Frågorna 18 och 19
Påverkan på arbetsmiljön uttrycks inte lika starkt som påverkan på det pedagogiska förhållningssättet. 

33 % av förskolorna menar att deltagandet i ENTRIS 2.0 i hög/mycket hög utsträckning har  
påverkat organisationens arbetsmiljö. 

Samma siffra för grundskolorna är 44 %. En handfull skolor upplever inte att deras arbetsmiljö har 
påverkats överhuvudtaget.

På gymnasieskolorna säger 22 % att de har påverkats i hög/mycket hög utsträckning. Ett tiotal skolor 
upplever sig inte ha påverkats arbetsmiljömässigt av sitt deltagande.

ENTRIS 2.0 upplevs ha påverkat arbetsmiljön i förskolorna på följande sätt:

• Främjat en helhetssyn och skapande av gemensamt mål.

• Projektet har öppnat upp för andra synsätt.

• Utvecklat tänkandet kring att tillvarata kompetenser.

• Personal har börjat prata med varandra mellan avdelningarna och upplevs inte vara  
så låsta i sitt eget ”tänk”.

• Det finns en stressproblematik som behöver hanteras.

• Personalen har blivit bättre på att prioritera.

• Samarbetsklimatet har blivit bättre.

• Det finns en ökad medvetenhet om arbetsmiljön.

Påverkan i grundskolorna beskrivs på följande sätt:

• Bidragit ytterligare till en redan positiv inlärningsmiljö.

• Enskilda lärare har tagit åt sig mer än andra.

• Det finns en större medvetenhet kring hur man organiserar arbetsmiljön.

• Förhållningssättet mellan elever och lärare har blivit bättre.

• Utbildningarna har stärkt pedagogernas självtillit och därmed arbetsmiljön.

• Pedagogerna vågar vara mer öppna för varandra. Det har lett till ett öppnare och mer  
tillåtande arbetsklimat. 
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• Samarbetsklimatet har blivit bättre och personalen känner arbetsglädje.

• Implementeringen av den nya läroplanen har stressat många lärare och ENTRIS 2.0  
upplevs av en del svarande inte ha kunnat bidra med hjälp. 

• ENTRIS 2.0 har hjälpt till att utveckla det ämnesövergripande arbetet.

I gymnasieskolorna ser man följande påverkan:

• Arbetsmiljön påverkas mer av den allmänna kulturen i verksamheten än insatser från  
enskilda projekt.

• En samlad skoldag där lärande sker under hela dagen, även på rasterna, är viktig.

• Personal har gått utbildning i coachande ledarskap samt handledning och inspirerande  
föreläsningar med fokus på arbete och återkoppling till eleverna. 

• Viktigt att ge tid åt att träffa eleverna samt att ge elever möjlighet att reflektera och bygga  
upp sin målsättning.

• Att bejaka elevers intresse ger dem mod att delta i undervisningen.

• 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. 

• Genom stärkande samtal har lärarna fått verktyg och känt sig mindre stressade över att lämna 
över ansvaret till eleverna.

Fråga 20
89 % av förskolecheferna anser att det i hög/mycket hög utsträckning finns behov av fortsatt  
kompetensutveckling kring entreprenöriellt lärande och entreprenörskap. Det finns ett flertal  
infallsvinklar och önskemål:

• Processen har bara börjat och pedagogerna vill fördjupa sina kunskaper.

• Pedagogerna behöver tänka kring hur idéer ska omsättas i handling.

• Lärande måste i ökad utsträckning ske i arbetet, dels genom att det finns tid för reflektion  
och dels genom att personal måste utmana sig själva.

• Det finns flera olika områden för kompetensutveckling som nämns; förhållningssätt,  
dokumentation och erfarenhetsutbyte.

67 % av rektorerna i grundskolan anser att det i hög/mycket hög utsträckning finns behov av fortsatt 
kompetensutveckling kring entreprenöriellt lärande och entreprenörskap. Några kommentarer:

• Vi måste realisera den fortbildning vi fått genom ENTRIS 2.0.

• ENTRIS 2.0 har väckt nya tankar och behov av att lära av andra.
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• Vi behöver skapa nätverk för att lära av varandra. 

• Utveckling av samarbetet skola – näringsliv.

• Det behövs fler kurser kring samtliga områden i det entreprenöriella lärandet.

72 % av rektorerna i gymnasieskolorna anser att det i mycket hög utsträckning finns behov av  
fortsatt kompetensutveckling kring entreprenöriellt lärande och entreprenörskap. Några kommentarer:

• Kontinuerligt behov av kompetensutveckling.

• Coachande ledarskap och mentorskap två viktiga områden.

• Behov av att tydliggöra begreppet.

• Kunskap kring hur man gör undervisningen helhetsbaserad.

• Utveckling av samarbetet skola – arbetsliv.

• Kunskap om IT.

Som framgår finns uttalade behov av kompetensutveckling på området trots de omfattande insatser  
som redan har gjorts. Förfrågningar från Kommunförbundet Skåne till kommunerna tyder dock 
på att det inte finns något större intresse för att köpa dessa utbildningsinsatser. Av svaren kan man 
också se att flera framför att man behöver arbeta internt för att på grundval av det man lärt sig i  
projektet kunna utveckla sin egen verksamhet.

Verksamheterna i Landskrona jämfört med övriga
Eftersom Landskrona kommun har deltagit i så stor andel av projektets aktiviteter så har undertecknad  
funnit det befogat att särredovisa svaren från kontaktpersonerna i Landskrona respektive övriga orter 
och jämföra dessa. I denna sammanställning har inte verksamheterna delats upp på olika skolformer 
utan redovisas tillsammans. Även om förutsättningarna för det entreprenöriella lärandet ser delvis 
olika ut i olika skolformer så finns en klart uttalad politisk vilja att satsa på det entreprenöriella lärandet 
inom alla skolformer. I Landskrona finns också en lokal policy för utveckling av det entreprenöriella 
lärandet. Svaren från de 15 intervjuade kontaktpersonerna i Landskrona respektive de 30 kontakt- 
personer som representerar verksamheter från övriga orter fördelar sig enligt nedan tabell.

Översikt Landskrona/Övriga Landskrona Övriga
Påverkan pedagogik 44,00% 43,00%

Påverkan arbetsmiljö 56,00% 27,00%

Stimulerar eget ansvar 69,00% 77,00%

Arbetar ämnesövergripande 75,00% 50,00%

Utvecklar entreprenöriell kompetens 75,00% 77,00%

Använder utforskande/problemlösande uppgifter 69,00% 53,00%

Samarbetar med omvärlden 56,00% 63,00%

Behov av framtida kompetensutveckling 81,00% 67,00%
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Som framgår finns endast marginell skillnad i fråga om projektets påverkan på organisationernas 
pedagogiska förhållningssätt. Som tidigare visats finns dock betydande skillnader mellan de olika 
skolformerna. 

Skillnader i projektets påverkan på verksamheternas arbetsmiljö finns både i fråga om skolform och i 
jämförelse mellan Landskrona och övriga orter. De upplevda effekterna av projektets insatser är mer 
än dubbelt så höga i Landskrona. Det är svårt att bedöma vad detta hänger samman med men har 
förmodligen både med nivån på behoven vid inträdet i projektet att göra samt att flera verksamheter 
i Landskrona i stor omfattning har tagit del av projektets olika insatser, inte minst utbildningarna 
knutna till hälsa.

I Landskrona arbetar man mer tematiskt/ämnesövergripande samt använder i högre utsträckning 
utforskande och problemlösande uppgifter i undervisningen. Däremot bedömer kontaktpersonerna i 
verksamheterna på övriga orter att deras verksamheter i högre utsträckning stimulerar eget ansvars- 
tagande, utveckling av entreprenöriella kompetenser samt samarbete med omvärlden.

Verksamheterna i Landskrona bedömer sitt behov av vidareutbildning kring entreprenöriellt lärande 
mer angeläget än vad kontaktpersonerna för övriga verksamheter gör. Detta hänger förmodligen 
samman med den tydliga målinriktningen i Landskrona samtidigt som många av verksamheterna ser 
att de har mycket att utveckla för att nå de höga målsättningarna.

Verksamheterna i Landskrona har som framgår ett tydligt uppdrag från förvaltningsnivå och samtliga 
skolledare och förskolechefer har deltagit i en ledarutbildning 2012 till 2013

Enheter som ingår i den fördjupade processutvärderingen
Även de enheter som ingår i den fördjupade processutvärderingen har besvarat frågeformuläret.

Deras svar kan utläsas av nedan tabell. Observera att kontaktpersonerna är personer i chefsställning 
medan de som besvarat frågeformuläret i de fem verksamheter som ingår i den fördjupade process- 
utvärderingen är pedagoger.

Förskola Grundskola 2 Gymnasie 1 Gymnasie 2 Gy - särskola
Påverkan pedagogik 50,00% 40,00% 0,00% 60,00% 0,00%

Påverkan arbetsmiljö 37,50% 20,00% 0,00% 60,00% 0,00%

Stimulerar eget ansvar 62,50% 80,00% 67,00% 100,00% 33,00%

Arbetar ämnesövergripande 62,50% 100,00% 17,00% 100,00% 0,00%

Utvecklar entreprenöriell kompetens 87,50% 100,00% 50,00% 100,00% 50,00%

Använder utforskande/problemlösande uppgifter 75,00% 80,00% 50,00% 60,00% 17,00%

Samarbetar med omvärlden 12,50% 0,00% 0,00% 80,00% 50,00%

Behov av framtida kompetensutveckling 50,00% 20,00% 17,00% 80,00% 0,00%

Svar från verksamheter i fördjupad 
processutvärdering

Skillnaderna mellan de olika verksamheterna är stora. Av de 5 verksamheterna har förskolan, grund- 
skolan samt Gymnasieskola 2 deltagit aktivt i ENTRIS 2.0. Gymnasieskola 1 har endast deltagit  
marginellt medan Gymnasiesärskolan deltog initialt. Båda verksamheterna deltog i ENTRIS-projektet. 
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Medverkan från Gymnasieskola 1 har påverkats av omorganisation och medverkan från gymnasie- 
särskolan av byte på ledningsposter. 

Projektets påverkan på det pedagogiska förhållningssättet i förskolan och i gymnasieskola 2 är  
betydligt större än genomsnittet för samtliga verksamheter som besvarat frågorna. Grundskola 1  
ville inte delta i undersökningen. Grundskola 2 ligger lägre än genomsnittet för alla verksamheter 
vilket bedöms bero på att de redan innan deras medverkan i projektet hade arbetat med att utveckla 
pedagogiken i entreprenöriell riktning. Gymnasieskola 1 respektive gymnasiesärskolan uppger att de 
inte alls påverkats vilket är helt naturligt då de endast i liten utsträckning har deltagit i projektet.

Den tydligaste positiva påverkan på arbetsmiljön från ENTRIS 2.0 finns i gymnasieskola 2. Det är 
den verksamhet som mest konsekvent arbetar i enlighet med ett entreprenöriellt pedagogiskt förhållnings- 
sätt. Förskolan har också påverkats men i mindre utsträckning då det, som framgår av den fördjupade 
processutvärderingen, behövs även andra insatser än de som projektet har kunnat erbjuda för att 
förändra arbetsmiljön i verksamheten i fråga. I grundskola 2 uppger personalen att de redan tidigare 
har haft en positiv arbetsmiljö. 

Såväl förskolan, grundskola 2 som gymnasieskola 2 bedöms i hög utsträckning arbeta med ett entre- 
prenöriellt pedagogiskt förhållningssätt vilket framgår av svaren. Övriga verksamheter har varken 
deltagit i projektet i någon större utsträckning eller arbetar med ett medvetet entreprenöriellt pedagogiskt 
förhållningssätt. Förskolan och gymnasieskola 2 har i hög utsträckning påverkats av projektet.

Fördjupad processutvärdering
Utgångspunkten för den fördjupade processutvärderingen är sambandet mellan entreprenöriellt 
lärande, hälsoeffekter och verksamhetsutveckling. För att få en uppfattning om dessa samband har 
intervju- och enkätundersökningar genomförts på fem skolor och en förskola i två omgångar. I den 
andra omgången valde dock en grundskola att inte fullfölja deltagandet. Val av intervju- och enkät- 
frågor har utgått från att kunna sammanväga lärande- och hälsoperspektiven.

Två enkätformulär (se bilagorna 4 och 5) har använts vid båda omgångarna. Det ena enkätformuläret 
är ett multidimensionellt frågeformulär som innehåller frågor om upplevelser av arbete och arbets- 
situation. Det andra enkätformuläret innehåller frågor som ger en salutogen och holistisk beskrivning 
av hälsa och välbefinnande. Vid det första tillfället gjordes också djupintervjuer (se bilaga 6). Genom 
att kombinera data genererade av dessa frågeinstrument skapades i en första frågeomgång en bild av 
den aktuella verksamhetens arbets- och lärmiljö samt hur enhetens ambition att använda det entre- 
prenöriella lärandet som ett verktyg för verksamhetsutveckling såg ut. Utifrån insamlade data ett år 
efteråt i en andra frågeomgång skapades förutsättningar 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.

Den första fasen i den fördjupade processutvärderingen
I den första omgången inriktades intervjufrågorna på att få en uppfattning om de ingående verksam- 
heternas uppfattningar om entreprenörskap i skolan, vad det är som präglar verksamheternas organisation 
och lärmiljö samt vilka faktorer respondenterna uppfattar påverkar miljö och hälsa. 
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Intervjuer
Syftet med intervjun var att ge utvärderarna en grundläggande kunskap om hur arbetet organiseras, 
vad som utmärker lärmiljön i verksamheten, vilken roll ”entreprenörskap i skolan” och det ”entre- 
prenöriella lärandet” har för pedagogik och verksamhetsutformning, i vilken utsträckning och på 
vilka sätt utvecklingen av ”entreprenörskap i skolan” och det ”entreprenöriella lärandet” förväntades 
påverka/redan påverkade pedagogik, personlig utveckling och välbefinnande samt de förväntade/
upplevda effekterna av det ”entreprenöriella lärandet” på miljö och hälsa.

Personal har intervjuats enligt följande:

• Förskola, 9 personer intervjuade; rektor, specialpedagog samt en person vardera från  
förskolans 7 avdelningar (både förskollärare och barnskötare).

• Grundskola 1, 4 pedagoger i 3 arbetslag intervjuade.

• Grundskola 2, biträdande rektor samt 6 pedagoger i 3 arbetslag intervjuade.

• Gymnasieskola 1, 9 lärare i ett arbetslag intervjuade.

• Gymnasieskola 2, 5 pedagoger i ett arbetslag intervjuade.

• Gymnasiesärskola, 7 personer i ett arbetslag intervjuade, 6 pedagoger och en studie-  
och yrkesvägledare.

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)
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• 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 under- 
visning 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 beskrev de intervjuade att de arbetar med ett 
entreprenöriellt förhållningssätt gentemot barnen utan att använda just detta begrepp.

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 Bornholms- 
modellen. Till att börja med fanns delade meningar om deltagandet i projektet. En del av personalen  
tyckte att begreppet var luddigt medan andra menade att de kände igen detta från läroplanens 
tankar. Ledningen var positiv till deltagandet och tankarna bakom det entreprenöriella lärandet. De 
flesta valde till att börja med att gå hälsokurser men två arbetslag valde också kurs i entreprenöriellt 
lärande.

Såväl på medverkande grundskola som på gymnasieskolorna har de flesta av de intervjuade deltagit i 
kompetensutvecklingsinsatser kring entreprenöriellt lärande tidigare. För vissa kändes ändå begreppet  
nytt och lite diffust. De flesta kände dock igen tankegångarna bakom. I viss utsträckning arbetade 
man, enligt intervjupersonerna, redan entreprenöriellt. Samtidigt fanns det lärare som ifrågasatte 
både begreppet och arbetsmetoderna. 

Lärarna på gymnasiesärskolan uttryckte att verklighetsförankring är det mest relevanta med entre- 
prenöriellt 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 arbets- 
platsträffar. Barnen betraktas som entreprenörer och de intervjuade uttryckte 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.
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Lärmiljön i förskolan föreföll utmärkas 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”, menade en intervjuperson.

Det verkade 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 upplevde att personalen har en samsyn kring det 
pedagogiska förhållningssättet, man samarbetar och det finns en strategisk planering för hur målen 
ska nås.

Organisation och lärmiljö I grundskola 1
Lärarna på denna lågstadieskola menade att de egentligen inte riktigt kommit igång med arbetet med 
entreprenöriellt lärande vid intervjutillfället. Något arbetslag hade dock kommit längre än de andra. 
Skolan hade redan haft processtöd från projektet vilket de upplevde sig ha haft stor nytta av. Flera 
hade 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 uttryckte 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 menade att det finns ett gemensamt pedagogiskt förhållningssätt  
i arbetslagen men det är inte nerskrivet. Ledningen uttryckte tydligt att arbetslagen ska ta ett gemen- 
samt 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 gav 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 upplevde att det krävs en hel del förarbete för att 
uppgifterna ska fungera bra. Lärmiljön upplevdes vara bra. De intervjuade kände sig väl förberedda 
för att arbeta med den nya läroplanen. Det är relativt små klasser och resurstillgången är bra. Det 
uppfattades finnas ett bra samarbetsklimat där man stöttade varandra. En intervjuperson som arbetat 
länge som lärare menade att pedagogiken i skolan över tid genomgått stora förändringar. Framförallt 
är det mer individinriktat idag. Att lyckas med inlärningen för alla är en utmaning, uttryckte intervjupersonen. 



6060

En intressant fråga år också vilka kompetenser man behöver i framtidens samhälle. Det är svårt att förutsäga, 
påpekade en annan intervjuperson. En upplevd svårighet med entreprenöriellt lärande upplevdes 
också vara bedömningen av elevernas utveckling och prestationer.

Organisation och lärmiljö i grundskola 2
Skolans ledning ser det entreprenöriella förhållningssättet som en viktig del i skolans pedagogiska 
grundsyn. Skolan har under en längre tidsperiod arbetat ämnesövergripande och projektinriktat. 
Deltagandet i ENTRIS 2.0 ses som en möjlighet att ytterligare utveckla det arbetssätt skolan har  
etablerat. Verksamhetsföreträdare betonade i intervju att kunskapskraven är en del i den nya läro- 
planen men att det är lika viktigt att stödja elevernas utveckling som människor och medborgare. 
Elevernas delaktighet ses som en grundläggande viktig faktor liksom utvecklingen av elevernas  
förmågor. Lärarna uppfattas ha en nyckelroll eftersom deras roll och arbetssätt påverkas av 
tillämpningen av ett entreprenöriellt pedagogiskt förhållningssätt. En annan faktor som intervjuad 
biträdande rektor såg som påverkande för det pedagogiska förhållningssättet är att man arbetar 
mycket med projekt i samarbete med organisationer utanför skolan. Sammantaget uppfattades verk- 
samhetens arbetssätt leda till att eleverna blir mer motiverade, lusten att lära ökar och resultaten blir 
då också bättre.

Utöver biträdande rektor intervjuades 6 pedagoger i 3 olika arbetslag. Det entreprenöriella lärandet 
var vid det första intervjutillfället väl förankrat i ledningen men intervjuade pedagoger kände sig i 
olika utsträckning insatta i begreppet. 

Deltagandet i projektet hade ännu inte varit särskilt omfattande vid det första intervjutillfället men 
deltagande i olika insatser var planerat, t.ex. arbetslagsutbildningar samt processtöd. Arbetet med att 
införa den nya läroplanen har av en del lärare upplevts som stressande. 

Begreppet entreprenöriellt lärande uppfattades av ett par svarande vara svårt att tydliggöra men de 
flesta intervjupersonerna menade att de ser följande komponenter i begreppet:

• Processen är i fokus.

• Hög grad av målinriktning.

• Kreativitet – ”att tänka utanför boxen”.

• Projektinriktat och ämnesövergripande arbetssätt.

• Problemlösande arbetsuppgifter.

• Entreprenöriellt lärande är kopplat till verkligheten.

• Kunskaper kan/bör hämtas från skolans omvärld.

En faktor som de flesta intervjupersonerna tar fram som negativ är den upplevda tidspressen i arbetet.  
Framförallt uppfattas dokumentationskraven ha ökat. Dessutom har införandet av ny läroplan med- 
fört en omfattande kunskapsinhämtning kring detta. Samtliga upplever det vara positivt att den nya 
läroplanen lyfter fram betydelsen av de entreprenöriella förmågorna.
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Samarbete i arbetslag uppfattas vara en förutsättning för att få arbetet i skolan att fungera. Samtidigt 
uttrycker flera att detta samarbete ännu inte har rätt förutsättningar och att man behöver utveckla sin 
förmåga att driva samverkansprocesser. Tidspress kan t.ex. göra att enskilda lärare ibland prioriterar 
sin egen undervisning framför ämnesövergripande teman och projekt. De externa projekten uppfattas  
dock som positiva och betydelsefulla i ett helhetsperspektiv. 

En annan stressfaktor som uttrycktes i intervjuerna var krav från elever och föräldrar framförallt i 
fråga om bedömningar.

Även pedagogerna ser deltagandet i ENTRIS 2.0 som en möjlighet att utveckla sitt arbetssätt. Ett 
entreprenöriellt pedagogiskt förhållningssätt uppfattas av flera medföra att:

• Man som pedagog inte är ensam utan man kan stötta varandra på ett annat sätt i arbetet.

• Det är mer utvecklande att arbeta tillsammans.

• Det går att göra mer när man samarbetar.

De intervjuade uppfattade att skolan har en kreativ och stimulerande lärmiljö. En faktor som  
framhölls som viktig var lokalernas utformning. Det är viktigt att ha utrymmen av olika storlek så  
att man träffas både i större och mindre grupper. 

Pedagogiska frågor diskuteras vid frekventa möten dels med all personal och dels med arbetslagen. 
Därutöver anordnas studiedagar. 

Organisation och lärmiljö i gymnasieskola 1
På gymnasieskola 1 intervjuades ett arbetslag som nyligen hade bildats genom sammanslagning 
av lärare från NA/TE. Flertalet i arbetslaget gick utbildning med Me University i det föregående 
ENTRIS-projektet. Intresset för förhållningssättet i entreprenöriellt lärande skiftade 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. 

Det finns en policy i kommunen som säger att man ska arbeta med entreprenöriellt lärande. Flertalet 
intervjupersoner upplevde 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 utvärderaren  
fick ändå känslan av att det saknas en gemensam syn på entreprenöriellt lärande. Flertalet såg inte 
entreprenöriellt lärande som något nytt. Det är ”Kejsarens nya kläder”, uttryckte ett par intervju- 
personer. Flera tyckte dock att det är bra att man fokuserar på förmågorna mer. 

Ett par intervjupersoner menade 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 ansåg 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. 
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Eleverna upplevdes 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 menade att det är bra om man kan jobba mer ämnesövergripande i fram- 
tiden. En lärare jobbar på två skolor vilket ger mindre utrymme för att vara delaktig i utvecklings- 
processer. 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 var mest engagerad var arbetslagsledaren. Denne drev processen men det fanns olika syn- 
punkter i arbetslaget kring hur man ville jobba med entreprenöriellt lärande. En annan nyckelperson 
var för tillfället ledig.

Det fanns en upplevd otydlighet kring vad ledningen ville. Hinder som tydliggjordes utöver redan 
nämnda var bristfälliga datakunskaper, bristande entusiasm för fortbildning, ovana att jobba i projekt, 
svårigheter att samverka mellan vissa ämnen och att schemaläggningen motverkade ämnesövergripande 
undervisning.

Beteckningen entreprenöriellt lärande verkade delvis var ett hinder. De flesta var för att främja eget 
ansvarstagande, delaktighet, att eleverna ska tänka själva, att man ska jobba mer ämnesövergripande 
och i öppen miljö etcetera medan andra ifrågasatte begreppet. ”Mitt pedagogiska förhållningssätt fungerar 
utan entreprenöriellt lärande”, uttryckte en intervjuperson. En annan lärare menade att det finns en för 
stark koppling till företagande.

Det som utvärderarna uppfattade som den stora drivkraften var engagemanget för eleverna. De 
intervjuade tog samtliga upp att de arbetar nära eleverna och att de satsar mycket energi på att ge 
eleverna det stöd de behöver för att de ska kunna gå vidare till högskola/universitet. Det fanns  
också ett system för stöd mellan elever i olika årskurser. Utvärderarna fick 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. De intervjuade är nöjda 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 kände inte till de insatser som ENTRIS 2.0 har erbjudit. Ingen var vid intervju- 
tillfället anmäld till kompetensutvecklingsinsatser i projektet.

Organisation och lärmiljö i gymnasieskola 2
Denna gymnasieskola har under lång tid utvecklat sitt eget förhållningssätt till entreprenöriellt 
lärande. Ledningen för gymnasieskolan är mycket tydlig med att hela skolan ska arbeta med entre- 
prenörskap och entreprenöriellt lärande. Hela skolan har genomgått en förändringsprocess i denna 
riktning under en följd av år. Verksamheten deltog även i ENTRIS-projektet och har i ENTRIS 2.0 
deltagit i ett betydande antal insatser.
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Som grund för utveckling av det pedagogiska förhållningssättet och lärmiljön finns olika samverkans- 
plattformar för dialog. Inom ramen för skolans gemensamma utvecklingsplan finns frihet för varje 
enskild enhet att förverkliga genomförandet av ett entreprenöriellt pedagogiskt förhållningssätt.

Skolan har cirka 700 elever och 100 lärare. Ledningsfunktionen består av en rektor samt två 
biträdande rektorer. Den enhet som ingått i den fördjupade processutvärderingen finns inom fordons- 
och transportprogrammet. Vid det första intervjutillfället var enheten tämligen nybildad då man 
hade arbetat tillsammans i arbetslaget i knappt ett år. Arbetslaget hade vid det första intervjutillfället 
deltagit i en coachningsutbildning inom ENTRIS 2.0. Deltagandet i utbildningen hade initierat en 
utvecklingsprocess där arbetslaget tillsammans byggde upp hur arbetet skulle organiseras och genom- 
föras. I arbetslaget fanns vid första intervjutillfället ämneslärare och yrkeslärare, tillsammans 5 pedagoger. 
Senare har arbetslaget utvidgats med flera personer, bl.a. en specialpedagog. 

Elevgruppen som man arbetar med uppfattas ha behov av individualiserade förutsättningar då det är 
stor variation i elevernas förmåga. Elevgruppen har förändrats under de senaste åren och har i regel 
sämre betyg när de söker än tidigare. Därför fanns ett stort behov av att ändra arbetssätt.

”Målet i undervisningen och för skolan är att alla elever är välkomna. Därför måste man utgå från eleven i arbetet. 
Skolan ska kunna utveckla elevens förmågor”, menade intervjuad biträdande rektor. 

Arbetslaget arbetar nu efter ett grundschema som lärarna tillsammans tar fram varje måndag. Arbets- 
laget har tre klasser fördelat på tre årskurser. Ämnes- och yrkeslärare formar tillsammans ett vecko- 
mål som eleverna får arbeta efter. Eleverna får sedan dagligen göra sin egen planering utefter lärarnas  
ramar för planering och målsättning. Det innebär att eleverna får individuella mål och kan sätta 
individuella tider för sin inlärning. Lärarna är med och styr/stöttar eleverna inom de ramar som har 
avtalats. Varje eftermiddag gör lärare och elever en gemensam utvärdering av dagen. Varje vecka skriver 
eleverna också ett personligt utvecklingsmål på något område som man tycker att man vill förbättra. 

Tanken med arbetssättet är att eleverna ska lära sig att sätta upp mål och att följa dem. Av 
intervjuerna har framgått att detta har varit ett bra sätt att stärka elevernas självförtroende

”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”, uppgav arbetslagsledaren.

Eleverna måste göra vissa moment i varje ämne men bestämmer själva hur momenten ska utföras 
och när. Detta har enligt de intervjuade lett till betydligt högre motivation hos eleverna och färre 
konflikter mellan lärare och elev.

Lärarna är coacher och handleder eleven i lärprocessen. Eleverna kan planera in en variation mellan 
teori och praktik så länge de i slutändan kan nå uppsatta målsättningar. Det genomförs ingen traditionell 
klassrumsundervisning. Eleverna arbetar enskilt med uppgifterna men har hela tiden tillgång till  
handledning.

Kärnämnes- och yrkeslärarna arbetar nära varandra med en hög ämnesintegrering. Det finns en tydlig 
närhet till omvärlden där man arbetar projektinriktat med hela processen från att köpa in en bil, göra 
den i ordning till att sälja den. Yrkeslärarna har i hög utsträckning tidigare arbetat i olika yrkesroller 
inom branschen men inte i ett pedagogiskt sammanhang.

En viktig faktor verkar också vara verksamhetens lokaler. Undervisningen bedrivs i avgränsade  
lokaler med verkstad i bottenvåning och teorilokaler i övervåning.
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Det arbetssätt som arbetslaget arbetar efter är inte traditionellt utan mer interaktivt. Det förs en 
dialog fram och tillbaka hela tiden mellan lärarna och lärarna och eleverna. Relationerna och  
kommunikationen mellan lärare och elev framhölls som grundläggande påverkansfaktorer i 
intervjuerna. Därför går också det mesta av den tillgängliga lärartiden till direkt kontakt med  
eleverna.

En lärare beskrev det entreprenöriella lärandet som en företagsprocess: ”Det handlar om att eleven ska 
investera i sig själv och gå med lärandevinst i slutändan”.

De intervjuade pedagogerna menade att det nya arbetssättet hade minskat stressen i arbetet och att 
de överhuvudtaget hade fått en mycket bättre arbetsmiljö med det nya arbetssättet.

Organisation och lärmiljö i gymnasiesärskolan
Det finns ett tydligt engagemang för entreprenöriellt lärande i det arbetslag av yrkeslärare och 
kärnämneslärare som utvärderarna intervjuat. Halva arbetslaget gick utbildning genom ENTRIS 2.0 
vid intervjutillfället. Det var dock bara yrkeslärarna samt studie- och yrkesvägledaren som gick kurser, 
inte kärnämneslärarna. Huvuddelen av arbetslaget menade att de arbetar entreprenöriellt men har 
inte kallat det så. Det finns en stark praktisk anknytning i undervisningen. Flertalet menade att eleverna 
lär sig bättre genom att göra saker. Eleverna får också ett praktiskt stöd ut i arbetslivet genom hand- 
ledd praktik.

Personalen tolkade begreppen kring entreprenörskap och entreprenöriellt lärande olika. Någon 
menade att det handlar om företagande medan andra gjorde en bredare tolkning som mer kan knytas 
till behov av att utveckla entreprenöriella kompetenser som man behöver både som anställd och egen 
företagare. Samtliga intervjupersoner lyfte fram kopplingen mellan skola och arbetsliv som mycket 
viktig. Skola och arbetsliv behöver knytas samman menade de. En intervjuperson som enbart såg 
entreprenöriellt lärande som företagande menade att det inte är fruktbart att höra någon som inte 
har varit företagare prata om entreprenöriellt lärande. En annan intervjuperson menade 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. Eleven lär genom att göra och utvecklar sina kunskaper 
också genom att det är tillåtet att göra fel. I hantverksdelen bygger eleverna ett mindre hus. I restaurang- 
delen arbetar de med att planera och laga en måltid som sedan serveras till externa gäster. Pedagogerna 
försöker skapa realistiska träningsmiljöer. Det finns ett nära samarbete med Arbetsförmedlingen för 
att förbereda inträdet på arbetsmarknaden samt ta reda på vilka olika 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 arbetsgivar- 
kontakterna 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 uppfattades gå bra ihop med läroplanen och den pedagogiska strategi 
man har i arbetslaget. Det föreföll vara ett öppet arbetsklimat med mycket samverkan mellan  
lärarna inom arbetslaget. Lärarna arbetar med teman och i projekt. Eleverna får i det praktiska  
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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 det är 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 menade att det inte fungerar att bara prata om 
entreprenöriellt lärande. Det är viktigt att göra något. De intervjuade tyckte sig behöva konkreta 
exempel och var öppna för att lära av varandra.

Lärmiljön uppfattades som bra. Samarbetet i arbetslaget fungerade bra och det finns ett gemensamt 
grundsynsätt. Eleverna får lära var och en efter vad de klarar av. Lärarna möter eleverna där de är och 
jobbar över ämnesgränserna i arbetslaget.

Arbetsmiljön uppfattades som positiv och de intervjuade uttryckte 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.

Personalen har haft ett stormöte på skolan där man diskuterade införandet av entreprenöriellt 
lärande. Ledningen uppfattades vara lyhörd för idéer och tankar samt förändringsbehov. De befann 
sig vid intervjutillfället i en fas när de skulle lägga grunden för arbetet med entreprenöriellt lärande.

Påverkan på miljö och hälsa
En del av intervjupersonerna såg stora möjligheter i det pedagogiska förhållningssätt som entre- 
prenöriellt lärande representerar medan andra ställde sig tvivlande till förhållningssättet.

Påfallande många bedömde dock att entreprenöriellt lärande kan påverka den psykosociala hälsan 
och arbetsmiljön. En förklaring till detta menade de är att entreprenöriellt lärande kan ha en positiv 
inverkan på eleverna. Om eleverna mår bra/bättre (vilket entreprenöriellt lärande kan bidra till) så 
påverkar det lärarnas psykosociala hälsa och arbetsmiljö positivt. Även det 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 nämndes var att entreprenöriellt lärande kan göra eleverna mer själv- 
ständiga 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 menade intervjuad personal. De festa upplevde en stark tidspress. De viktigaste 
friskfaktorerna som personalen tog fram i intervjuerna var en bra kommunikation, ”högt i tak” och 
att man respekterar varandra.

Stress uppfattades generellt i verksamheterna som ett problem i arbetsmiljön utom på gymnasieskola 2 
och i särskolegymnasiet. 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. Ett stressmoment i både förskola och skola är att lärarna 
upplever att de fått fler uppgifter framförallt avseende dokumentation i olika sammanhang. I ett 
flertal intervjuer togs olika hinder upp som begränsar utrymmet för att arbeta utvecklingsinriktat och 
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att hela tiden få nya uppgifter som läggs på de man redan har. Ett annat stressmoment som nämndes 
i intervjuerna är att hinna med elever med särskilda behov. Kombinationen av hög arbetsbelastning 
och hög ambitionsnivå uppfattades vara pressande. Det saknas ofta tid för eftertanke och reflektion.  
En stark stressfaktor på den medverkande gymnasieskolan har varit vikande elevunderlag med 
därmed följande personalnedskärningar. 

Faktorer som positivt påverkar arbetsmiljön uppfattades vara:

• En stödjande ledningsorganisation.

• Hur man organiserar arbetet för att uppnå de pedagogiska målen. Samarbete ger  
större möjligheter att nå målen. 

• Att bli sedd och delaktig.

• En rimlig arbetsbelastning. 

• Utrymme för reflektion och utveckling.

• Gemensamt pedagogiskt förhållningssätt.

• Upplevelsen av att ha rätt förutsättningar för att lyckas i sitt arbete och att uppnå det man vill.

• Känslan att man gör nytta för eleverna.

• Att man är delaktig i något som känns meningsfullt.

• Se att man kan påverka eleverna och skapa förutsättningar för dem att lyckas.

• Att man har roligt tillsammans i arbetet.

Övriga reflektioner i samband med intervjuerna
Många intervjupersoner menade att verksamheten redan utmärktes av entreprenöriellt lärande i stor 
utsträckning. Det var framförallt gymnasiesärskolan men också förskolan som uttryckte detta. För 
lågstadieskolan var det inte riktigt lika tydligt att skolan utmärks av entreprenöriellt lärande men man 
menade att det finns förutsättningar för det. En intervjuperson menade att det hade varit bra att 
fortsätta med det processtöd från projektet som man fått för att komma igång med utvecklings- 
arbetet. Grundskola 2 har arbetat ämnesövergripande och projektinriktat under en lång period före 
projektet. På gymnasieskola 1 har man valt att stegvis utveckla entreprenöriellt lärande. Det man 
gör nu är att organisera projektarbeten en vecka per termin. Gymnasieskola 2 har drivit ett långsiktigt 
utvecklingsarbete kring entreprenöriellt lärande och den enhet som medverkat i den fördjupade  
processutvärderingen har som en följd av deltagandet i ENTRIS 2.0 genomfört en radikal förändring 
i sitt arbetssätt.

Flera intervjupersoner upplevde att det behövs mer struktur i konceptet entreprenöriellt lärande för att 
man ska kunna se effekterna av förhållningssättet. Skillnaderna mellan enheterna är dock betydande och 
i tre enheter menade personalen att man har en tydlig bild av det entreprenöriella lärandet. Enheterna 
befinner sig tids- och verksamhetsmässigt i olika stadier av en utvecklingsprocess mot entreprenöriellt  
lärande men är de tre enheter som tydligast uttalar en ambition att utveckla ett entreprenöriellt  
pedagogiskt förhållningssätt i verksamheten.
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Ett flertal intervjupersoner uttryckte att det finns olika hinder för att skapa utrymme för att arbeta 
utvecklingsinriktat. Ekonomin och personalresurserna är sådana faktorer. 

De medverkande enheterna hade vid intervjutillfället i olika utsträckning varit delaktiga i ENTRIS 2.0.  
Förskolan hade varit delaktiga i kompetensutvecklingsinsatser inom samtliga områden. Personal i 
grundskola 1 hade inte deltagit i någon formell kompetensutveckling. Däremot hade flera i personalen gått 
en kurs genom Skolverket. I projektet hade de tagit del av icke formellt lärande och vardagslärande 
samt haft processtöd. Enheten inom gymnasieskola 1 hade i mycket begränsad omfattning deltagit 
i projektaktiviteter. På gymnasiesärskolan hade enstaka personer deltagit i aktiviteter inom formellt 
lärande samt vardagslärande. Inom båda enheterna hade personal deltagit i tidigare ENTRIS - projekt.  
Grundskola 2 hade deltagit i ett antal insatser och var inplanerade för fler. Gymnasieskola 2 hade 
varit delaktig i ett antal insatser och den specifika enhet som ingår i den fördjupade processutvärderingen 
hade haft en coachningskurs med sitt arbetslag.

Enkätundersökningar arbetsmiljö och hälsa
Som tidigare nämnts har utvärderarna i den fördjupade processutvärderingen genomfört enkät- 
undersökningar vid två tillfällen i 5 enheter för att spegla eventuell påverkan på arbetsmiljö och hälsa 
som en följd av deltagandet i projektet. Till att börja med redovisas använda  enkätinstrument och 
därefter presenteras och diskuteras resultaten av genomförda mätningar.

Frågeinstrumentet SHIS
Med stöd av SHIS (Salutogen Hälsoindikator Skala) kan man ge en salutogen och holistisk beskrivning 
av den upplevda hälsan.

Instrumentet speglar den svarandes upplevelse av fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande. Två 
dimensioner speglas genom enkäten, en intrapersonell och en interaktiv. Dessa har sammanvägts i 
bedömningen.

Frågeinstrumentet WEMS 
För att få en mer mätbar bild av hur personalen i de medverkande enheterna upplever sin arbetsmiljö 
så har utvärderarna använt ett frågeinstrument i enkätform utvecklat på Högskolan i Kristianstad. 

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 dessa 
värden 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 är i första hand jämförbara inom den egna enheten utifrån de olika värden som 
framkommit vid de två tillfällen som enkäten har genomförts. 
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Resultat av enkätundersökningarna
Nedan redovisas de mätvärden i form av standardiserade index som har räknats fram utifrån de vid 
två tillfällen genomförda enkätundersökningarna.

Sammanställning SHIS/Index Mättillfälle 2
Variabel Förskola Grundskola 1 Grundskola 2 Gymnasie 1 Gymnasie 2Gy - särskola

Sammantaget index 59,4 - 64,7 73,8 93,8 74,6

Sammanställning WEMS/Index Mättillfälle 2
Variabel Förskola Grundskola 1 Grundskola 2 Gymnasie 1 Gymnasie 2 Gy - särskola

Stödjande arbetsförhållanden 75,9 - 84,8 69,8 92,9 74,5

Individuella upplevelser 90,6 - 86,7 86,4 95,3 82,8

Självbestämmande 65,0 - 65,0 56,7 88,3 77,9

Tidsupplevelse 51,1 - 31,1 35,0 87,2 77,9

Ledarskap 79,7 - 78,3 65,0 91,7 70,6

Förändringsarbete 65,6 - 73,9 68,3 94,4 61,7

Sammanställning SHIS/Index Mättillfälle 1
Variabel Förskola Grundskola 1 Grundskola 2 Gymnasie Gymnasie 2 Gy - särskola

Sammantaget index 73,6 79,2 65,7 77,7 89,0 81,9

Sammanställning WEMS/Index Mättillfälle 1
Variabel Förskola Grundskola 1 Grundskola 2 Gymnasie 1 Gymnasie 2Gy - särskola

Stödjande arbetsförhållanden 75,7 85,1 78,9 74,7 91,9 78,3

Individuella upplevelser 87,7 88,2 84,9 84,0 96,7 83,9

Självbestämmande 60,7 75,0 66,0 62,0 88,3 81,0

Tidsupplevelse 59,3 51,4 48,4 45,8 89,0 74,7

Ledarskap 80,3 75,7 74,2 65,3 96,0 80,3

Förändringsarbete 71,9 68,8 75,4 59,4 97,3 72,5

Som framgår deltog 6 verksamheter i den första undersökningsomgången men den ena grundskolan 
valde att inte delta i den andra undersökningsomgången varför denna endast omfattar 5 verksamheter.

Till att börja med redovisas och diskuteras varje mätområde för sig. Därefter görs sammanfattande 
kommentarer kring respektive verksamhet.

SHIS 
Enkäten innehåller 12 områden där den svarande ska ta ställning till en indikator på en sexgradig 
skala från positiv till negativ upplevelse eller funktion. Intrapersonella karaktärsdrag speglas genom 
upplevd hälsa, energi, sinnesstämning och sömn. Interaktiv funktion speglar hur personen upplever 
sig ha fungerat ur olika perspektiv; koncentration, kreativitet, beslutsamhet, känslomässig balans, 
kontakt med andra människor och i livssituationen i sin helhet.
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Det är viktigt att ha i åtanke att den självupplevda hälsan inte enbart har med arbetsmiljön att göra 
utan också starkt påverkas av faktorer utanför arbetet. 

Utvärderaren noterar följande utifrån de framtagna värdena och jämförelserna vid de två mätpunkterna:

• Index för förskolan har kraftigt sjunkit. Detta uppfattas ha knytning både till en ökad stress i 
arbetssituationen samt faktorer utanför arbetet.

• Grundskola 2 i vilken personalen uttalar att de som helhet har en bra arbetsmiljö men där de 
svarande också uttrycker påverkan av negativ stress hade det lägsta värdet vid den första mätningen 
har i den andra mätningen det näst lägsta värdet och har något lägre värde än vid första mätningen. 

• Både förskolan och grundskola 2 har deltagit i olika aktiviteter i ENTRIS 2.0. Förskolan har 
haft fokus på deltagande i hälsoutbildningar samt erhållit processtöd. Båda verksamheterna är i 
hög utsträckning nöjda med insatserna och förskolans personal har sett en positiv påverkan på 
arbetsmiljön genom utbildningarna. Utvärderaren tolkar resultatet för förskolan som att också 
andra insatser behövs för att förändra arbetsmiljön.

• Gymnasieskola 1 har inte deltagit i ENTRIS 2.0, har relativt låga värden generellt i fråga om 
arbetsmiljön och upplever en hög stressnivå. Trots detta har personalen ett relativt högt värde på 
hälsoskalan även om index sjunkit något mellan de två mättillfällena.

• Gymnasieskola 2 hade ett mycket positivt värde på hälsoskalan redan i den första mätningen och 
detta har ytterligare förbättrats vid det andra mättillfället. Av intervjuerna framgår att personalen 
kopplar den upplevda hälsan till en positiv arbetsmiljö samt att utvecklingen av en undervisnings- 
modell inspirerad av entreprenöriellt lärande är en stark påverkansfaktor på arbetsmiljön.

• Gymnasiesärskolan hade också ett högt positivt värde på hälsoskalan i den första mätningen.  
Vid det andra mättillfället hade värdet sjunkit väsentligt. Av svaren i enkäten framgår att detta 
är kopplat framförallt till områdena ”Ledarskap” och ”Förändringsarbete” i undersökningen av 
arbetsförhållandena. Det arbetslag som medverkat har fått en ny chef  och det pågår organisatoriska 
förändringar som har negativ påverkan.

Sammanfattningsvis kan konstateras att hälsoläget i en verksamhet är mycket bra och i en verksamhet 
bör föranleda andra insatser. Det är också tydligt att stressproblematiken är tydligt negativ i ytterligare 
tre verksamheter. 

WEMS – Stödjande arbetsförhållanden
Detta delindex är uppbyggt kring 7 olika påståenden som den svarande ska ta ställning till på en 
sexgradig skala från ”Instämmer helt” till ”Tar helt avstånd från”.

• 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.
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• Jag tycker att min arbetsgivare satsar på min hälsa.

• Jag får råd och praktisk hjälp av andra när jag behöver det.

Vid det andra mättillfället hade en verksamhet ett mycket högt mätvärde över 90 och en verksamhet 
hade hög positiva mätvärde över 80. Övriga hade mätvärden kring 70-75.

De tre verksamheter som har utvecklat ett entreprenöriellt förhållningssätt har de tre mest positiva 
värdena. De har alla tre förbättrat sina index i jämförelse med den första mätningen.

WEMS – Individuella upplevelser
Detta delindex är uppbyggt kring 6 olika påståenden som den svarande ska ta ställning till på en 
sexgradig skala från ”Instämmer helt” till ”Tar helt avstånd från”.

• Mitt arbete känns meningsfullt.

• Jag känner att jag utvecklas i arbetet.

• Mitt arbete är varierande.

• Jag utför det arbete jag är utbildad för.

• Jag går till arbetet med glädje.

• Mitt arbete är en stor utmaning för mig.

Den individuella tillfredsställelsen med arbetet är hög/mycket hög i samtliga verksamheter. Trots 
påfrestningar i arbetsmiljön så trivs man i stor utsträckning med sitt arbete och har en hög ambitions- 
nivå i arbetet.

WEMS – Självbestämmande
Detta delindex är uppbyggt kring 4 olika påståenden som den svarande ska ta ställning till på en 
sexgradig skala från ”Instämmer helt” till ”Tar helt avstånd från”.

• Jag bestämmer själv när olika arbetsuppgifter ska utföras.

• Jag bestämmer själv vad som ska utföras i mitt arbete.

• Jag bestämmer själv hur mitt arbete ska utföras.

• Jag bestämmer själv mitt arbetstempo.

På detta område är det genomgående lägre indexvärden. Undertecknad noterar dock att på gymnasie- 
skola 2 där man har ett utvecklat samarbete i arbetslaget så är upplevelsen av självbestämmandet mer 
positiv än i övriga enheter. Även gymnasiesärskolan har ett relativt högt index på detta område vilket 
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redan vid den första mätningen observerades hänga samman mycket med den höga graden av individuella  
lösningar för varje elev. I gymnasieskola 1 upplever lärarna en låg grad av självbestämmande. De 
uttrycker sig styrda framförallt av kursplaner och schemaläggning. 

WEMS – Tidsupplevelse
Detta delindex är uppbyggt kring 3 olika påståenden som den svarande ska ta ställning till på en 
sexgradig skala från ”Instämmer helt” till ”Tar helt avstånd från”.

• Jag hinner utan tidspress (stress) med mina arbetsuppgifter.

• Jag hinner oftast avsluta en arbetsuppgift innan nästa behöver påbörjas.

• Jag behöver sällan stanna kvar efter arbetstid.

Tre verksamheter har vid det andra mättillfället mycket låga/låga indexvärden vilket indikerar hög 
grad av stress. Detta bekräftas också i intervjuer. Värdena har markant försämrats sedan den första 
mätningen. Två verksamheter, gymnasieskola 2 samt gymnasiesärskolan har positiva värden. I det 
första fallet gör personalen direkta kopplingar till det entreprenöriella arbetssätt de har. I det andra 
fallet menar flera att gymnasiesärskolan har relativt sett mer resurser vilket naturligt påverkar hur 
man hinner med arbetsuppgifterna.

WEMS – Ledarskap
Detta delindex är uppbyggt kring 6 olika påståenden som den svarande ska ta ställning till på en 
sexgradig skala från ”Instämmer helt” till ”Tar helt avstånd från”.

• 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. 

Ledarskapet får genomgående relativt höga indexvärden. De högsta värdena vid mätningstillfälle 2 
finns i de tre verksamheter som arbetar entreprenöriellt. I gymnasiesärskolans fall har index minskat 
kraftigt även om det fortfarande är relativt högt.
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WEMS - Förändringsarbete
Detta delindex är uppbyggt kring 6 olika påståenden som den svarande ska ta ställning till  
på en sexgradig skala från ”Instämmer helt” till ”Tar helt avstånd från”.

Utgångspunkten är upplevelsen av det senaste förändringsarbetet.

• Förändringsarbetet präglades av en öppen dialog.

• Förändringsarbetet var ett resultat av arbetsgruppens behov elelr önskemål.

• Förändringsarbetet kändes meningsfullt.

• Förändringsarbetet präglades av delaktighet.

• Jag kände trygghet i arbetet med förändringsarbetet.

• Jag fick bra information om förändringsarbetet.

På detta område finns skiftningar mellan mätningstillfälle 1 och 2. Vid båda tillfällena hade gymnasie- 
skola 2 det högsta positiva värdet. Av de övriga hade en verksamhet ett mer positivt index vid andra 
mättillfället, gymnasieskola 1, medan övriga tre hade lägre index. Största förändringen är i gymnasie- 
särskolans verksamhet. Som tidigare nämnts handlar detta både om skifte i ledarskap och om  
omorganisation.

Förskolan
Verksamhetens ledning har varit pådrivande för att verksamheten skulle delta i projektet ENTRIS 
2.0 och har själv deltagit i ledarskapsutbildning med fokus på utveckling av en entreprenöriell skola. 
Medarbetarna har deltagit i ett antal olika insatser i projektet t.ex. kring hur man kan arbeta med 
entreprenöriellt lärande i förskolan, arbetslagsutbildning, hälsoutbildningar, teknikutbildningar samt 
utbildning kring dokumentation. Dessutom har en processledare gjort observationer i verksamheten 
och fört dialog kring detta med de olika arbetslagen. 

Med tanke på att begreppet entreprenöriellt lärande vid inträdet i projektet var tämligen obekant så  
har verksamheten utvecklat sin kunskap kring entreprenöriellt lärande i väsentlig utsträckning under 
projekttiden. Verksamhetsledaren upplever att verksamheten i mycket hög utsträckning har ett 
gemensamt pedagogiskt förhållningssätt som är väl grundat i läroplanen för förskolan. Personalen 
anser inte i lika hög utsträckning att man har ett gemensamt pedagogiskt förhållningssätt men att det 
finns en tydlig koppling till läroplanen i det man gör även om inte det entreprenöriella förhållnings- 
sättet har fått fullt genomslag. I förskolans syn på lärande och pedagogik kan det entreprenöriella 
pedagogiska förhållningssättets teoretiska rötter spåras, t.ex. Vygotsky och Piaget.

Verksamhetsledaren menar att ENTRIS 2.0 i mycket hög utsträckning har påverkat verksamhetens 
pedagogiska förhållningssätt och arbetsmiljön men att verksamheten behöver fortsatt tillgång till 
kompetensutvecklingsmöjligheter på området. Personalens syn är delad. Två tredjedelar av de svarande 
uttrycker att ENTRIS 2.0 haft liten eller mycket liten inverkan på det pedagogiska förhållnings- 
sättet medan en tredjedel anser att påverkan varit hög. Samma bild framträder i fråga om påverkan på 
arbetsmiljön.
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Som tidigare noterats har verksamhetens hälsoindex kraftigt försämrats. Det finns personal som 
upplever trötthet, oro, dålig sömn och känslomässig obalans. Påverkansfaktorer kan finnas både i 
arbetet och utanför arbetet. I arbetet har tidspressen ökat och man är i mindre utsträckning nöjd med 
ledarskapet. Samtidigt uttrycker de svarande en större grad av självbestämmande och en högre grad 
av arbetstillfredsställelse.

Grundskola 2
Verksamhetens ledning är drivande i utvecklingsprocessen mot entreprenöriellt lärande. Verksam- 
hetens personal har deltagit i grundutbildning kring entreprenöriellt lärande, arbetslagsutbildning och 
enstaka personer har varit med coachningsutbildning, ledarutbildning m.m. Verksamheten har även 
haft processtöd.

Företrädare för ledningen uttrycker att verksamheten i hög utsträckning har en gemensam pedagogisk  
grundsyn och att tankarna kring entreprenörskap och entreprenöriellt lärande som uttrycks i läro- 
planen i hög utsträckning påverkar denna. Medverkan i ENTRIS 2.0 har höjt personalens medvetenhet  
kring det entreprenöriella pedagogiska förhållningssättet i väsentlig utsträckning men i mindre 
utsträckning påverkat arbetsmiljön. 

Personalen instämmer i bedömningarna kring den pedagogiska grundsynen men anser i betydligt 
mindre utsträckning att ENTRIS 2.0 har haft påverkan på det pedagogiska förhållningssättet och 
arbetsmiljön.

Arbetsplatsen präglas av stödjande arbetsförhållande, god trivsel, medarbetare som upplever sitt 
arbete som meningsfullt och ett gott ledarskap. De negativa arbetsmiljöfaktorerna upplevs vara ett 
begränsat självbestämmande och en hög stressnivå.

Det finns en gemensam bild bland personalen av att verksamheten arbetar med ett entreprenöriellt 
pedagogiskt förhållningssätt.

Gymnasieskola 1
Den enhet som har deltagit i den fördjupade processutvärderingen var med på en föreläsning kring 
entreprenöriellt lärande och enstaka personer har deltagit i andra specifika insatser men i mycket 
begränsad omfattning.

Kontaktperson för hela skolan menar i intervju att skolan i hög utsträckning har ett gemensamt 
pedagogiskt förhållningssätt och att detta väl överensstämmer med skrivningar kring entreprenörskap 
i läroplanen. Den intervjuade bedömer också, trots det ringa deltagandet, att ENTRIS 2.0 i mycket 
hög utsträckning har påverkat skolans pedagogiska förhållningssätt. Pedagogerna uppfattas ha fått 
ett nytt synsätt även om detta inte fullt ut har omsatts i undervisningen. Projektet har även haft stor 
påverkan på arbetsmiljön menar kontaktpersonen. Det är viktigt med en samlad skoldag och ett 
tvärvetenskapligt arbetssätt menar den intervjuade.

I den personalgrupp som utfrågats i den fördjupade processutvärderingen anser huvuddelen att 
skolan har ett gemensamt pedagogiskt förhållningssätt. Däremot är det endast en tredjedel av de 
svarande som ser en tydlig koppling mellan den pedagogiska grundsynen och läroplanens formuleringar 
kring entreprenörskap. Den intervjuade personalen uppfattar inte att ENTRIS 2.0 har haft någon 
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större påverkan på vare sig det pedagogiska förhållningssättet eller arbetsmiljön. Enstaka personer 
ser ett behov av fortsatt kompetensutveckling kring entreprenörskap. Upplevelserna av arbetsmiljön 
har blivit bättre i vissa avseenden men sämre i andra avseenden mellan de två mättillfällena. Den 
mest negativa arbetsmiljöfaktorn är en hög stressnivå och den mest positiva är att man trivs med 
sitt arbete. Det senare bottnar både i en trivsel med arbetskamraterna och i ett stort engagemang i 
eleverna. Arbetet upplevs som meningsfullt och förefaller bedrivas med en hög professionell nivå i 
ändamålsenliga lokaler. Inslaget av entreprenörskap och ett entreprenöriellt pedagogiskt förhållnings- 
sätt är dock mindre framträdande. 

Gymnasieskola 2
Några enheter inom skolan har deltagit i ENTRIS 2.0. En av dessa enheter har ingått i den fördjupade 
processutvärderingen. Det största antalet deltagare rör två utbildningar, ”Vad är entreprenöriellt 
lärande?” samt ”Coachning i en entreprenöriell skola”. Många personer har också deltagit i nätverks- 
träffar och konferenser. Därutöver har enskilda personer deltagit i olika utbildningar. Även proces- 
stöd har varit aktuellt i viss utsträckning.

Biträdande rektor med ansvar för den enhet som ingått i den fördjupade processutvärderingen har 
intervjuats. Denne anser att skolan i hög utsträckning har en gemensam kunskapssyn och att denna 
har en tydlig koppling till läroplanens formuleringar kring entreprenörskap. Medverkan i ENTRIS 
2.0 har drivit på utvecklingen av ett entreprenöriellt pedagogiskt förhållningssätt i de enheter som  
har deltagit i projektet. Det har att fokus har riktats mot betydelsen av elevernas kompetenser och att  
det ämnesintegrerade arbetet har utvecklats. Överhuvudtaget har medverkan i projektet skapat en 
plattform för pedagogerna att utvecklas från. Även påverkan på arbetsmiljön upplevs vara påtaglig. 
Framförallt har eleverna svarat upp mot förändringarna i arbetssättet på ett mycket positivt sätt 
menar intervjupersonen. Även om man har lärt sig mycket så är behovet av framtida kompetens- 
utveckling stort. Samstämmigheten i bedömningarna mellan kontaktpersonen och de personer som 
intervjuats i verksamheten är hög. Som visats tidigare i rapporten är de indexvärden som verksam- 
heten uppvisar både i SHIS-enkäten och i WEMS-enkäten mycket positiva. Nöjdheten med såväl 
den pedagogiska situationen som med arbetsmiljön kopplas i hög utsträckning till den förändring av 
verksamheten som projektet har inspirerat till och som i betydande utsträckning präglas av ett entre- 
prenöriellt pedagogiskt förhållningssätt. 

Gymnasiesärskola
Verksamheten har deltagit i ENTRIS 2.0 i vissa aktiviteter som utbildningar, nätverksträffar och har 
även haft processtöd. Enstaka personer har deltagit i utbildningar. Intervjuad kontaktperson som 
ingår i det arbetslag som deltagit i den fördjupade processutvärderingen menar att enheten i hög 
utsträckning har ett gemensamt pedagogiskt förhållningssätt och att detta har en tydlig koppling till 
läroplanens mål med entreprenörskap. Projektets påverkan på verksamheten betraktas som låg både 
avseende pedagogiskt förhållningssätt och arbetsmiljö. Skolans rektor uppges inte ha varit positiv till 
projektet och ett mindre antal personer har deltagit i utbildningar.

Intervjuad kontaktperson skulle vilja se mer utbildning i framtiden kring samverkan mellan skola och 
arbetsliv. Det är viktigt att skola och arbetsgivare förstår varandras organisationer och det är viktigt 
att utbilda bra handledare. 
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Endast hälften av de intervjuade pedagogerna uppfattar att det finns en gemensam pedagogisk 
grundsyn och en tredjedel av de svarande ser en koppling till läroplanens tankar kring entreprenörskap. 
Ingen av pedagogerna upplever att ENTRIS 2.0 har haft mer än marginell påverkan på verksamheten. 
De ser inte heller något behov av framtida kompetensutveckling.

Samtliga index i SHIS och WEMS har lägre värden vid det andra mättillfället. Förändring i verksam- 
hetens uppdrag och organisation samt förändringar i ledningen uppfattas som påverkande faktorer.

Intervjuer av verksamhetsföreträdare
I samband med utformning av en spridningsbroschyr för projektet gjordes intervjuer med ett antal 
företrädare för olika verksamheter. Dessa intervjuer komprimerar och tydliggör viktiga framgångs- 
faktorer i utveckling av entreprenörskap i skolan och återges därför även i denna rapport som underlag 
för utvärderingsanalysen.

Håkan Persson
biträdande rektor på Sydskånska gymnasiet i Ystad

”Högsta målet är att skolan ska vara meningsfull. Som jag ser det är grunden i entreprenöriellt 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 kompetens- 
behov. Vi var intresserade av entreprenörskap 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, coachningskurser och processledningsstöd i arbetslagen. Det 
fungerade väldigt bra.

I nationella styrdokument betonas att entreprenörskapet är ett ämne som ska vara med i alla program. Det 
entreprenöriella lärandet är en ledstjärna hos oss och finns inskrivet i vår gymnasieplan. 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 fler entreprenöriella processer 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 energi 
och då kommer den goda hälsan.

På Sydskånska gymnasiet bygger vi lärandet kring elevens förutsättningar att lyckas!”

Christine Rosendahl
förskolechef på Jörgens- och Eriksgårdens förskolor i Landskrona

”ENTRIS 2.0 klargjorde vilken arbetsförändring den reviderade läroplanen skulle innebära. Hela arbetslaget 
har ett ansvar att genomföra uppdraget som står i skollagen, så det var viktigt att all personal involverades. 
Alla har gått grundutbildningen, även kökspersonal och vaktmästare. Processtödet var omtyckt och det upplevdes 
positivt att få feedback på arbetet i vardagen.
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Vår strategi för att lösa uppdraget är att all personal 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 inflytande har ett större utrymme i vårt arbete.

Med entreprenöriellt lärande vågar alla mer. Pedagogerna ser både barnen och sina egna förmågor ur ett nytt 
perspektiv. Barnen kan mycket om vi bara ger dem tid. ENTRIS 2.0 har stärkts oss i det pedagogiska arbetet, 
och förtydligat var vi ska lägga ribban och var vi vågar släppa. Arbetssättet 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 entreprenöriella synsättet och omsätta kunskapen till vår vardag. 
Vårt uppdrag är att hjälpa varje barn att utvecklas utifrån deras förutsättningar.”

Sara Barrander
biträdande rektor och lärare i svenska på Tångvallaskolan i Vellinge

”Vi har redan jobbat ämnesövergripande i sju år men det behövdes en skjuts, därför ansökte vi till ENTRIS 
2.0, som var mycket flexibla och erbjöd arbetslagsutbildning på plats på vår skola. Utbildningen 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 förhållningssättet är ovanför ämnestänket och det är så vi arbetar för att få fram alla 
förmågor. Vi har länge arbetat ämnesövergripande. Nu ska vi göra en plan med fasta projekt, men med 
utrymme för flexibilitet. För att få en ultimat lärandesituation måste vi ha framförhållning. Eleverna måste få 
chansen att visa och öva sina förmågor på bästa sätt. Två punkter i planen ser vi som särskilt viktiga: elevens 
delaktighet i undervisningen samt lärarens arbetssätt och roll.

Vårt pedagogiska förhållningssätt har påverkats så att vi gör fler ”riktiga” projekt och samverkar med föreningar 
utanför skolan. Vi försöker göra schemat mer flexibelt. Det finns 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.” 

Åsa Björkman
specialpedagog på individuella programmet på gymnasiesärskolan, Tegelbruksskolan i Klippan

”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 viset. Eleverna lär sig enormt mycket! De flesta av våra elever är autistiska och 
de har fått förståelse 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 flyttar 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.
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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 varandra 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 att vi var på rätt väg.”

Maria Hassel
studie- och yrkesvägledare i Osby kommun

”Enligt nya Lgr 11 ska det entreprenöriella lärandet 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 serverade ett färdigt 
koncept. De blir självgående, lär sig att tänka själva och lär sig att se nya möjligheter. Det är egenskaper som 
behövs i arbetslivet. Jag har märkt att eleverna vågar komma med fler egna idéer och att de har blivit mer kreativa. 

Vi försöker föra in det entreprenöriella lärandet i vardagen. Vi har till exempel tagit bort Prao-dagarna.  
Eleverna får istället jobba med sin framtid en gång i veckan. Då får de reflektera 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 entreprenörskap 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 samhällskunskapen kan till exempel en ekonom bjudas in. Det finns 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.”

Tomas Friman
arbetslagsledare på fordons- och transportprogrammet på Svalöfs gymnasium i Svalöv

”Vi var med i föregående ENTRIS redan från början, 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 framförallt 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 finns på en samlad yta i samma byggnad, med verkstäderna i botten och klassrummen en trappa 
upp. Kärnämnes- och yrkeslärare arbetar nära varandra och det blir inte så stressigt. Vi arbetar ämnesintegrerat. 
När en elev redovisar hur en maskin fungerar är både fordonsläraren och svenskläraren där. Vi har fordons- 
anpassad matte och utökar ordförrådet med bildelar på engelska.
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Våra projekt fungerar som en riktig verkstad där eleverna får 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 utvecklingsmål, det kan vara alltifrån att ta för sig mer till att passa 
tider. Tanken är att de ska lära sig att sätta upp mål och följa dem. Självförtroendet ökar när de når målen 
och ser förbättringar. Med självförtroendet kommer också bättre hälsa.”

Utvärderarens reflektioner kring intervjuerna
Intervjupersonerna tar fram ett antal viktiga punkter:

• En avgörande del i lärandet är motivationen att vilja lära och känslan av att det man lär sig är 
meningsfullt och användbart.

• En framgångsfaktor i projektet för att göra insatser tillgängliga har varit att dessa har kunnat  
erbjudas på ”hemmaplan” på tider som har passat verksamheten.

• För att förankra entreprenörskap och entreprenöriellt lärande i verksamheten är det nödvändigt 
att detta uppdrag finns inskrivet i planerna för förskole- och skolverksamhet.

• Utgångspunkt för alla verksamhet bör vara att bygga upp lärmiljön och lärstrategin med grund i 
en gemensam kunskapssyn utifrån styrdokumenten samt elevernas behov och förutsättningar.

• Alla i arbetslaget har ett ansvar för att genomföra uppdraget och det är avgörande att all personal 
är delaktig för att det ska bli ett bra resultat.

• Personalens möjligheter att arbeta utifrån ett entreprenöriellt pedagogiskt förhållningssätt bygger 
förutom på vilja på att ha tillgång till rätt kompetens. Kompetensen ger personalen självförtroende 
och trygghet i sitt agerande. 

• Kunskaperna omsätts inte automatiskt till färdigheter i arbetet utan det krävs också att man vågar 
pröva nya lösningar.

• Utveckling av kunskaper och förmågor behöver ske parallellt i undervisningen. För att detta ska 
bli verklighet behövs ett ökat fokus på hur lärandet kan stimulera utvecklingen av de förmågor 
som innefattas i begreppet entreprenöriella kompetenser.

• Coachande förhållningssätt, projektinriktning, ämnesövergripande aktiviteter och samarbete  
med omvärlden nämns som viktiga verktyg i det entreprenöriella lärandet.

• Elevernas delaktighet har stor inverkan på möjligheterna att nå målen. 

Ovan faktorer kommer ytterligare att kommenteras i utvärderingsanalysen.
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Processtöd för vardagslärande
Inom ramen för projektets kompetensutvecklingsinsatser för vardagslärande har projektet erbjudit 
två olika inriktningar, dels ”Handledning & processtöd” och dels ”Öppet hus”.

Ett mål i projektet har varit att hälften av de deltagande arbetsställena skulle delta i kompetens- 
utvecklingsinsatser för vardagslärande. 

I de interna riktlinjerna för processtödet sägs att processledarna ska kontakta varje medverkande 
verksamhet minst en gång per termin och i projektets måldokument sägs att arbetsplatsbaserade 
lärandeträffar, som är en del av processtödet, ska genomföras två gånger per termin i hälften av de 
deltagande verksamheterna. 

Processtödsinsatser har utgjort en betydande del av de samlade insatserna i projektet varför det finns 
anledning att särskilt beröra detta område. Enligt projektets statistikredovisning utgör processtöds- 
insatser 24 % av samtliga insatser i projektet.

Initialt beskriver undertecknad i detta avsnitt hur projektorganisationen har definierat insatsen. 
Därefter redovisas övergripande genomförda insatser och upplevda effekter av dessa utifrån intervjuer 
med såväl processtöden själva som med personal i verksamheter som tagit del av processtöd.

Erbjudandet
Av information på projektets hemsida och av tryckt informationsmaterial framgår att de i projektet 
medverkande organisationerna kan få tillgång till handledning genom projektets processledare samt 
regioncoach vid tillämpningen av entreprenöriellt lärande och samverkan skola – arbetsliv. Vidare 
sägs att coachning/handledning i första hand ska ske i arbetslagssituationer men att det i mån av tid 
också kan ske individuellt.

Utöver coachning/handledning erbjuds också processtöd vid arbetsplatsbaserade lärandeträffar gällande  
fokusområdena entreprenöriellt lärande och samverkan skola – arbetsliv. I den fortsatta texten uttrycks  
att projektet förväntar sig att arbetsplatsbaserade lärandeträffar ska genomföras både med och utan 
stöd från personal inom ENTRIS 2.0. Vidare förklaras att insatsen görs för att de som deltar ska få 
processtöd i vardagen, både i undervisningen och i andra situationer, där ska tillämpa ett mer entre- 
prenöriellt förhållningssätt.

Definition av insatsen
Av dokumenten ”Mål och mätbarhet” samt ”Lathund vid kontakt med deltagande organisationer” 
framgår att processtöd för vardagslärande avgränsas på följande sätt:

• Arbetsplatsbaserade lärandeträffar. 

 » Kan vara runt ett tema eller en frågeställning.

 » Som extra resurs vid planering av arbetsplatsträffar med fokus entreprenörskap i skolan.

• Handledning och coachning.
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Professionell handledning och coachning både i arbetslagssituationer och på individnivå. Några exempel:

 » För skolledare för inspiration eller stöd vid implementeringen.

 » För utvecklingsmotorer för inspiration eller stöd vid implementeringen.

 » Handledning och/eller coachning för personalgruppen genom att exempelvis använda  
projektets tidigare framtagna material ”Studiematerial för skolpersonal i entreprenöriellt 
lärande” och/eller ”Från tanke till aktion”.

• Lokala utvecklingsmotorer.

Detta område innefattar 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.

 » Genom individuell handledning och coachning. 

 » Vid specifika nätverksträffar.

 » Vid ”Öppet hus”.

• Öppet hus

Definieras som processledningsstöd för erfarenhetsutbyte över organisationsgränserna.

 » För att lära av varandra.

 » För nätverkande mellan utvecklingsmotorer från olika enheter.

• Övrigt

I processtödet har också innefattats olika kontakter och samtal/möten med kontaktpersoner eller 
andra företrädare för de deltagande organisationerna kring frågor som rört hur verksamheterna 
skulle komma vidare i processen. 

Strategier
Insatserna har förutsatts stödja vardagslärandet för att implementera entreprenöriellt lärande och 
ökad samverkan mellan skola och arbetsliv. 

De 51 medverkande enheterna har fördelats på de fyra processledarna. Dessa har sedan haft i uppgift 
att kontakta ”sina” verksamheter minst en gång per termin för att skapa förtroende, stämma av 
aktuell situation och fortsatt arbete.
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Följande frågeställningar anges i dokumentet ”Lathund vid kontakt med deltagande organisationer” 
vara de huvudsakliga utgångspunkterna:

• Hur ska deltagarna få det formella och icke formella lärandet att bli praktisk verkstad?

• Vad kan ENTRIS 2.0 bistå med i detta arbete?

• Vad behöver verksamheten för att entreprenörskap i skolan inte ska genomföras som ”enstaka 
aktivitet/tomtebloss” utan genomsyra verksamheten och implementeras.

Projektet har också gjort ett antal egenuppföljningsfrågor för verksamheterna och för utvecklings- 
motorerna att arbeta med. Vissa frågor har alla förväntats arbeta med oavsett vilken ambitionsnivå 
man angett; låg, medel eller hög. Andra frågor har bara förväntats diskuteras på en viss ambitionsnivå.

Processtöden har också uppmanats att ta upp följande frågor:

• Vikten av skolledningens engagemang och delaktighet.

• Vikten av att ha utvecklingsmotorer för det fortsatta utvecklingsarbetet.

• Information om vilka kurser projektet har att erbjuda och att dessa under vissa förutsättningar 
kan genomföras lokalt i respektive verksamhet.

• Ge information om aktuella öppna utbildningar, nätverksträffar, föreläsningar och konferenser.

• Guidning i vilka utbildningar enheten bör fokusera på.

Intresset för processtöd
Undertecknad har uppfattningen att intresset för processtödsinsatser har ökat efterhand men egentligen 
inte haft någon större omfattning förrän under år 2013. efterfrågan på processtödsinsatser har  
påverkats av verksamheternas angivna ambitionsnivå; låg, medel eller hög. Det kan låta mycket att 
1792 personer har deltagit i processtödsinsatser. Då ska man också komma ihåg att denna siffra 
dels bygger på att man räknat antal deltagare vid varje unik processtödsinsats och att en del av 
processtödsinsatserna har varit i form av utbildningar och/eller föreläsningar som har samlat många 
deltagare vid samma tillfälle.

Ansvarig utvärderare har kontinuerligt fört en dialog med processledarna kring utvecklingen av  
processtödet. Dessutom har processledarna fört en loggbok över de insatser som har gjorts. Denna 
har undertecknad tagit del av.

Av samtalen med processledarna och redovisningarna i loggboken framgår att:

• 15 av 51 verksamheter (29 %) har inte haft något processtöd alls.

• 14 av 51 verksamheter (27 %) har haft processtöd vid enstaka tillfälle.

• 10 av 51 verksamheter (20 %) har haft processtöd vid flera tillfällen.

• 12 av 51 verksamheter (24 %) har haft processtöd vid många tillfällen.
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Det framgår också av utvärderingsmaterialet att processledarna har arbetat mycket hårt för att få 
kontakt med en del verksamheter utan att få respons. I många fall förefaller det ha varit process- 
ledarna som har drivit processen istället för att energin kommit inifrån verksamheten.

Ett uppenbart problem för kontinuiteten i processtödet har varit byte av personer på ledningstjänster. 
Vid chefsbyten har projektet behövt förankras på nytt och den nya ledningen har avgjort om och hur 
verksamheten fortsättningsvis skulle delta. Det förefaller endast i ett fåtal verksamheter finnas ett 
långsiktigt strategiskt och organisationsbundet lärande. Av denna orsak är effekterna av processtödet 
tydligast i fråga om lärande på individnivå även om enstaka verksamheter kan sägas ha uppnått lärande- 
effekter på organisationsnivå. 

Olika typer av processtöd har förekommit:

• Planering av nätverksträffar/”Öppet hus” tillsammans med verksamheter.

• Stöd till ledningspersonal kring rollen i implementeringsarbetet.

• Deltagande observation i verksamheten med åtföljande feedback.

• Stöd att upprätta handlingsplan för implementering av entreprenöriellt pedagogiskt  
förhållningssätt.

• Coachning och handledning till en eller flera personer.

• Coachningsföreläsning.

• Coachningsutbildning.

• Arbetsplatsträffar för all personal kring entreprenöriellt lärande.

• Utbildning kring vad entreprenöriellt lärande innebär.

• Utbildning ”Att må bra på jobbet”.

• Teknikutbildning på APT.

• Genomfört diskussioner med stöd av olika verktyg som t.ex. diskussionskarusellen.

• Enskilda samtal angående utbildningar.

Det har också förmodligen förekommit andra typer av processtöd eftersom alla processledare inte 
har dokumenterat sina insatser på ett tydligt sätt.

Det samlade intrycket är att processtöd förekommit av de olika slag som anges i erbjudandet men 
att det endast i de 12 verksamheter som har haft många processtödinsatser har haft någon påtaglig 
inverkan på implementeringsprocessen.

Processledarnas reflektioner
Processledarna uppfattar att de i kontakten med verksamheterna har haft stor nytta av sitt eget  
kunnande om ledarskap och att de har haft egna erfarenheter av skolverksamhet. Processtödsarbetet 
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har haft en tydlig förankring i styrdokumenten för förskola och skola. Insatserna har i mycket hög 
utsträckning skräddarsytts för varje enhet. Lyhördheten för enheternas behov har varit viktig. Den 
gemensamma och samtidiga uppföljning som gjordes med alla enheter i mitten av projektet uppfattas 
ha genererat mycket bra information. Upplägget fick verksamheterna att fundera över sitt engagemang  
och det blev lättare att prioritera i arbetet efter detta. 

Processledarna uttrycker att de ibland har fått ”jaga på” vissa verksamheter där det varit lite aktivitet 
men att fokus efter mittavstämningen har varit på de verksamheter där det har funnits ett engagemang. 
De individuella kontakterna har bedömts vara viktiga. Processledarna har ”hittat och gett stöd till enstaka 
eldsjälar som blivit bekräftade och sedda i små förändringar”, som de själva uttrycker det.

Det uppfattas ha varit bra att dela upp ansvaret mellan processledarna. Det har gett möjlighet att 
bygga relationer och förtroende som ni i slutet av projektet har gett utdelning i allt fler uppdrag. 

Processledarna för också fram följande synpunkter:

• En tydligt engagerad utvecklingsmotor är ofta nyckeln för utveckling tillsammans med bra ledning.

• Projektet har tydliggjort vikten av att vision och målsättningar är tydliga för skolans personal.

• ”Ingången med hälsan blev en annan ingång och värdefullt för vissa. De har förstått att entreprenöriellt lärande 
och hälsa hör ihop och att utveckling av hälsa också är entreprenöriellt lärande.”

• Vissa förskolor har startat ett gemensamt nätverk för fortsatt erfarenhetsutbyte och lärande.

• De som har deltagit i många utbildningar har också kommit långt i implementeringsprocessen.

En av processledarna påpekar också att: ”I de verksamheter där chefen har ett positivt förhållningssätt till sin 
personal som kompetent finns mer arbetsglädje och vilja till förändring. Det genomsyrar förhållningssättet i hela verk- 
samheten även mellan personalen och gentemot barnen.”

Samverkan skola – arbetsliv
Området samverkan skola – arbetsliv ses i projektet som hela skolans ansvar. Grunden har varit att 
erbjuda en utbildning omfattande tre dagar med inriktning på samverkan mellan skola och omvärld 
med arbetslivet i fokus. I utbildningen har också funnits en koppling till det entreprenöriella lärandet 
och områden som praktik, kommunikation och projektledning.

Det har varit en intention i projektet att skapa medvetenhet kring att det inte bara är studie- och 
yrkesvägledarens ansvar att stå för samarbetet med omvärlden utan att alla som arbetar på en skola 
har detta ansvar. Det har därför varit viktigt att visa kursdeltagarna på olika möjligheter till samarbete 
mellan skola och omvärld. I detta har ingått att ge deltagarna praktisk erfarenhet av vad nätverk är 
och hur man kan bygga sådana.

Målsättningen var att genomföra 4 utbildningar med 40 deltagare i varje grupp. Samtliga utbildnings- 
omgångar genomfördes men med något färre deltagare än beräknat. Anställd regioncoach har 
ansvarat för arbetet med samverkan skola – arbetsliv. Två olika personer har arbetat med uppdraget 
under projektets gång. I samband med denna personalförändring skedde också en omprioritering 
från operativa insatser till strategiskt arbete kring samverkan skola – arbetsliv. 
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Ett strategiskt hållbart perspektiv på samverkan skola – arbetsliv. 
Arbetet med det strategiska perspektivet har pågått under år 2013. Syftet har enligt kravspecifikation 
på tjänsten varit ”Att utveckla hållbara stödstrukturer och operativt arbete för ökad samverkan mellan skola och 
arbetsliv i befintlig verksamhet samt ansvara för det strategiska arbetet så att det finns hållbara stödstrukturer för 
SSA-arbetet även efter projektavslut.”

Anlitad resurs har i samarbete med projektansvarig och projektledning utarbetat ett förslag till en 
långsiktig handlingsplan för samverkan mellan skola och arbetsliv med sikte på 2020. Inledningsvis är 
extern resurs anlitad för våren 2013. Förslaget utgår i hög utsträckning från läget på arbetsmarknaden 
i Skåne och de utvecklingsbehov som finns för att minska den höga ungdomsarbetslösheten. 

I Skåne finns både möjligheter och utmaningar
Av en ny rapport från OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) framgår 
att det i Skåne finns både möjligheter och utmaningar avseende tillväxt och sysselsättning. Skåne är 
Sveriges tredje största regionala ekonomi, har gynnsam befolkningstillväxt, tillgång till universitet, 
högskolor och forskningsmiljöer. Trots detta är tillväxten svagare än i riket som helhet.

OECD lyfter fram entreprenörskap som en del i att bygga upp en effektiv och sammanhållen arbets- 
marknad i Skåne och utbildning ses som ett strategiskt område. Projektets SSA-strateg anknyter i 
presentationen av ovan nämnt utvecklingsprojekt till OECD-rapporten på följande sätt i sin analys.

Figur: Peter Nord, Stora Steg
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Utifrån rapporten framhåller projektets SSA-strateg bl.a. att:

• Det finns behov av att underlätta övergången från skola till arbete för ungdomar.

• Det är viktigt att matcha ungdomarnas efterfrågan på utbildningar med den kompetens som kan 
ge dem möjligheter på arbetsmarknaden.

• Yrkesvägledning och mentorskap blir i detta sammanhang viktiga verktyg, liksom att identifiera 
samt utveckla karriärmöjligheter och karriärvägar.

• Det finns behov av att frigöra ingångsjobb för kommande generationer.

Undertecknad delar utifrån utvärderingsunderlaget den analys som SSA-strategen gör.

Förslag till utvecklingsarbete
Utvecklingsarbetet tar dels sikte på att etablera en digital plattform för administration av platser för 
arbetsplatsförlagt lärande (APL-platser) och dels att utbilda arbetssökande för att bli handledare på 
företag för att ta emot elever i APL. De utbildade handledarna förväntas bilda ett arbetskooperativ 
som ägs och drivs av dess medlemmar. I deras uppdrag är tänkt att ingå rekvirering av platser, hand- 
ledning av praktikanter på arbetsplatserna och uppdatering av databas samt att kontinuerligt ansvara 
för platsernas kvalitet. Utgångspunkt är i detta avseende Svenskt Näringslivs material ”I praktiken”. 
Finansiering av arbetet är tänkt att ske genom att företagen betalar en serviceavgift utifrån företagets 
omsättning och antal anställda. CSR-perspektivet antas vara viktigt för att få företagen att medverka i 
konceptet.

Förslaget håller på att förankras hos 3-5 kommuner med intresse för att delta i en långsiktig  
utvecklingsprocess.

Processen innefattar följande steg:

• Förprojektering under perioden januari 2013 – juli 2014. 

• Pilotprojekt under perioden augusti 2014 – juni 2015.

• Genomförande under perioden augusti 2015 – juni 2018.

• Implementering under perioden 2018 – december 2020.

Under förprojekteringen utformas idé, strategi och handlingsplan. Dessutom söks finansiärer.

Pilotprojektet ska ge möjlighet att utveckla plattformen, genomföra workshops, handledning och 
processtöd för studie- och yrkesvägledare samt att involvera näringslivet i varje kommun. Dessutom 
planeras ett arbete att involvera fler kommuner i nästa fas.

I genomförandeprojektet är det tänkt att 15-20 kommuner i Skåne medverkar i ett ESF-finansierat 
projekt. I denna fas utbildas ett antal arbetssökande ungdomar till att vara handledare på praktikplatser. 
Dessutom säkras den långsiktiga finansieringen. 

I implementeringsfasen är målet att 10 000 företag ska vara engagerade i konceptet.
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Nationellt och transnationellt samarbete	
ENTRIS 2.0 har i huvudsak verkat regionalt i Skåne men har också haft både nationella och trans- 
nationella samverkanskontakter av betydelse. 

Projektets syfte och målsättningar har också en direkt koppling till den europeiska sysselsättnings- 
strategin, Europa 2020, som går ut på att skapa förutsättningar för en konkurrenskraftig ekonomi 
med högre sysselsättning i Europa. Strategin Europa 2020 ska bla. ge tillväxt genom investeringar i 
utbildning, forskning och innovation. EU har också identifierat åtta nyckelkompetenser som alla  
individer behöver för personlig utveckling, aktivt medborgarskap, social integration och sysselsättning. 
En av dessa är initiativförmåga och företagaranda.

I projektets inriktning uttrycks också följande: ”Genom att använda entreprenörskap i skolan som förhållnings- 
sätt och gemensam ingång för lärande såväl på individ- som verksamhetsnivå skapas förståelse för globala sammanhang.”

Nationellt har projektet samarbetat bl.a. med projektet STEPS, ett liknande projekt genomfört i 
Västra Götaland och i Halland, och varit aktiva i nätverket NELIS (Nätverket för entreprenöriellt 
lärande i skolan). Projektpersonal m.fl. har också gjort studiebesök i Söderhamns kommun som 
under 8 år har arbetat med att utveckla entreprenörskap i skolan.

Dessutom har projektet i hög utsträckning involverat både nationella och regionala aktörer som är 
engagerade i utvecklingen av entreprenörskap i skolan samt kring samverkan skola – arbetsliv. Det 
gäller såväl personal från Skolverket, forskare, utbildare som företrädare för olika organisationer.

Transnationellt har projektet haft samarbete med olika organisationer i Danmark, Norge och  
Finland, gjort transnationella studiebesök samt ingått i nätverket Enspire EU.

NELIS
Projektpersonal har regelbundet deltagit i och varit aktiva vid träffar med NELIS. Vid ett tillfälle har 
projektet också varit värd för möte för nätverket i Skåne. 

I nätverket ingår ENTRIS 2.0, region Gävleborg, Örebro, ytterligare några kommuner i Mellansverige  
samt ett antal andra organisationer. Bland de senare finns bl.a. Samklang, Framtidsfrön och Rektors- 
akademin.

Av skriftlig dokumentation framgår att de diskussioner som förts i nätverket har varit värdefulla samt 
att projektpersonalen både har kunnat få del av andras erfarenheter samt delge sina egna.

Viktiga diskussioner har förts bl.a. kring samverkan för att kunna skapa större genomslagskraft för 
entreprenöriellt lärande samt hur olika aktörer kan stödja varandra i utvecklingen av entreprenörskapet  
i skolan.

Transnationella kontakter
Projektet har medverkat och deltagit i en nationell konferens i Odense arrangerad av Fonden  
för Entreprenörskap/Young Enterprise samt anordnat studiebesök för danska pedagoger på 
Tångvallaskolan. 

Vid ett annat tillfälle medverkade projektet vid ett seminarium inom Enspire EU i Tjeckien vilket 
ledde till att nätverkskontakter för framtida samverkan knöts.
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Projektpersonal har också besökt utbildningsdepartementet i Finland för samtal kring olika frågor 
relaterade till entreprenörskap i skolan.

I maj månad 2013 träffade projektet representanter från Danmark, Finland och Norge för att  
utbyta erfarenheter på myndighetsnivå kring entreprenörskap i skolan samt för att diskutera framtida 
samverkan mellan länderna.

Representanter för Kunskapsdepartementet i Norge har varit intresserade av ENTRIS 2.0:s hemsida 
då de själva har fått ett regeringsuppdrag att ta fram en hemsida med information om pedagogiskt 
entreprenörskap.

Både de nationella och transnationella utbytena förefaller ha bidragit till uppbyggnaden av den 
gedigna kunskapsplattform kring entreprenörskap i skolan och entreprenöriellt lärande som  
ENTRIS 2.0 har dokumenterat.

Effekter
Undertecknad upplever att det har varit komplicerat att kunna se resultat och effekter under projektets 
gång. Det är först i slutskedet av projektet som dessa framträder tydligare. 

Projektets huvudsakliga syfte har varit att initiera lärprocesser på såväl individnivå som på organisatorisk 
nivå. Detta ska leda till verksamhetsutveckling som skapar en arbetsmiljö som förebygger långtids- 
sjukskrivningar. För att effekter ska uppstå förutsätts att verksamheterna dels deltar i kompetens- 
utveckling och dels aktivt bedriver ett förändringsarbete i verksamheten relaterat till kompetens- 
utvecklingsinsatserna.

Som framgått skiljer sig omfattningen och karaktären av deltagandet kraftigt åt mellan de deltagande 
verksamheterna. Undertecknad bedömer att endast de 12 enheter som deltagit i många aktiviteter har 
påverkats i den utsträckning att det skapat förutsättningar för förändring i verksamheten. Däremot 
har många individer och enskilda arbetslag påverkats i betydande omfattning.

Nedanstående fyrfältstabell utgör utgångspunkt för utvärderarens reflektioner kring effekterna.

Kompetens-
utveckling

Stödjande
struktur

Individlärande
Teamlärande

Systemlärande 
& verksamhets-
utveckling

Individnivå

Projekt

Verksamheter

Organisationsnivå
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Definitionerna av lärande på individ- och organisationsnivå på sida 17 är grunden för analysmodellen. 
Undertecknad ser det som viktigt att i analysen av projektets effekter särskilja projektets påverkan 
respektive påverkan relaterad till faktorer i de medverkande enheterna.

Projektet har erbjudit omfattande kompetensutvecklingsinsatser i huvudsak till enskilda individer  
och arbetslag men i viss utsträckning också till all personal på en förskola/skola. Dessa insatser  
förefaller ha höjt kunskapsnivån, ökat motivationen samt förändrat attityder på individnivå. I vissa 
fall har också ett teamlärande genererats. Enligt forskning (Wickberg, 1997) är individlärande och 
teamlärande två av tre delar i det organisatoriska lärandet. Den tredje delen, systemlärande, förutsätter  
förändringsarbete i verksamheten. För att ett organisatoriskt lärande ska kunna komma till stånd 
behövs en stödjande organisatorisk struktur och en medveten strategi för att bedriva förändringsarbete. 
Detta saknas i många av de medverkande verksamheterna, även bland vissa av de verksamheter som 
har ett högt deltagande i projektet. Den stödjande strukturen finns dock i hög utsträckning i bl.a. tre 
av de fem verksamheter som har deltagit i den fördjupade processutvärderingen. I två av dessa tre 
verksamheter har projektet haft stor betydelse för utvecklingen i enskilda arbetslag. Förskolan i fråga 
påbörjade sin utvecklingsprocess i projektet medan de två skolor som avses har bedrivit ett långsiktigt 
utvecklingsarbete i riktning entreprenöriellt lärande. Det finns ytterligare 5-6 enheter (förskolor, 
skolor och gymnasier) som i hög utsträckning bedöms arbeta med ett entreprenöriellt pedagogiskt 
förhållningssätt mer än i enskilda arbetslag men alla arbetar inte med ett systemlärande. Effekter av 
organisatoriskt lärande förväntas dokumenteras i policies, riktlinjer och metodbeskrivningar. Detta 
behöver utvecklas i de flesta medverkande enheterna.

Projektverksamheten har skapat möjligheter
Utvärderingsmaterialet visar att både deltagande individer och enheter har påverkats av projektet. 
Effekterna av projektets insatser är i högre utsträckning tydliga på individnivå jämfört med  
organisationsnivå.

Projektets insatser har dock skapat förutsättningar för förändring och verksamhetsutveckling  
genom att den:

• Gett personal och skolledningar kompetensutveckling och konkret handfast stöd för att  
kunna integrera entreprenöriella lärprocesser samt utveckla samverkan skola – arbetsliv.

• Skapat mötesplatser för erfarenhetsutbyte och lärande.

• Gett stöd till medverkande organisationer att etablera egna stödstrukturer för lärande.

• Gett deltagarna konkreta verktyg för lärande.

Projektet har från början också skapat bra förutsättningar för att de deltagande verksamheterna och 
övriga samverkanspartners skulle kunna vara delaktiga och påverka innehållet i och utformningen av 
projektet.

Av utvärderingsmaterialet framgår att verksamheterna i hög utsträckning har varit beroende av  
projektpersonalen för att driva utvecklingsprocesserna framåt. Det har varit betydligt mindre egen- 
aktivitet ute i verksamheterna. De populäraste utbildningarna har varit de som rört områden där 
kunskapen har ett egenvärde även om den inte leder till verksamhetsutvecklingsamt insatser som 
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genomförts under en dag och gärna i föreläsningsform. Exempel på den första kategorin av insatser 
är coachningsutbildning, hälsoutbildningarna, dokumentationskurser, IT-kurser, teknikutbildningar 
och andra där deltagaren fått med sig olika verktyg för att använda i vardagen.

Exempel på den andra kategorin av insatser är konferenser, nätverksträffar och ENTRIS-expressen.

Det är undertecknads bedömning att endast enstaka verksamheter har deltagit för att i grunden 
förändra sin kunskapssyn, sitt förhållningssätt eller den pedagogiska praktiken. Det är också en stor 
del av förklaringen till det mer begränsade lärandet på organisationsnivå.

Tre ord är centrala i förutsättningarna för förändringsprocesserna och verksamhetsutvecklingen  
kopplade till projektet – vilja, kunna och skapa förutsättningar. ENTRIS 2.0 har haft en offensiv 
ambition att de deltagande verksamheterna, utifrån den kunskapsspridning och de lärprocesser  
projektet bidragit med, själv skulle initiera förändringsprocesser och verksamhetsutveckling utifrån 
ett entreprenöriellt pedagogiskt förhållningssätt. Som framgår av rapporten har sådana processer  
initierats och genomförts men inte på en nivå som korrelerar med projektets kvalitativa målsättningar.  
Dessa bedöms inte heller ha varit realistiska då den pedagogiska verksamheten och arbetsmiljön i 
skolan påverkas av en rad faktorer som inte kan påverkas med en projektverksamhet som bedrivs 
under en begränsad tidsperiod.

Påverkansfaktorer i fråga om lärande på individnivå
Faktorer som har bidragit till positiva läreffekter på individnivå bedöms vara:

• Ett högt engagemang i deltagarna från projektpersonalen.

• Förmåga att skapa positiva möten mellan utbildare/processledare och deltagare.

• Hög kompetens på kunskapsområdet både teoretiskt och praktiskt.

• Variationen i lärformer samt tillgången till ett flexibelt och anpassat stöd.

• Tillgång till utbildning och andra insatser på ”hemmaplan” i de egna lokalerna.

Ett hinder för lärande på individnivå har varit att vissa deltagare inte har deltagit utifrån en egen 
motivation.

Framgångsfaktorer för lärandet på organisationsnivå
Framgångsfaktorer för lärandet på organisationsnivå har varit framförallt att:

• Ledningen har sett utvecklingen av entreprenörskap och entreprenöriellt lärande både som ett 
uppdrag och som något som kan utveckla verksamheten i positiv riktning samt signalerat detta  
till hela verksamheten.

• Personalen utifrån en tydlig ledningspolicy och därmed förbundna ramar har fått frihet att själva 
utforma praktiken kring entreprenörskap.
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• I verksamheter där det sedan tidigare funnits plattformar för att reflektera kring kunskapssyn, 
lärmiljö och den pedagogiska har tankesättet kring entreprenörskap och ett entreprenöriellt  
pedagogiskt förhållningssätt haft lättare att utvecklas.

• Närheten mellan ledning och övrig personal förefaller ha en positiv stödjande effekt i  
utvecklingsprocessen.

Svårigheter på den organisatoriska nivån förefaller vara diskontinuitet i ledningsfunktionen, ovana att 
driva strategiska utvecklingsprocesser samt att det finns konkurrerade målsättningar i styrdokument 
och verksamhetsdirektiv. Ekonomi och kunskapsmål har högre prioritet än målen kring entreprenörskap i 
skolan.

Sammanfattande utvärderingsanalys
Viss analys har gjorts löpande i rapporttexten i samband med redovisning av specifika områden. 
I detta avsnitt gör undertecknad en mer samlad utvärderingsanalys för att peka på några viktiga 
förklaringsfaktorer i relation till projektets resultat och effekter. Dessa berör framförallt projektets 
styrning, förutsättningarna för lärande på individ- och organisationsnivå samt effekterna av projektets 
kompetensutvecklingsinsatser.

Styrningen av projektet
Det skulle ha varit en fördel för projektet om det hade haft en mer strategisk och begränsad inriktning. 
Projektets syfte, målsättningar och insatser är mycket ambitiösa och vittomfattande.

Projektet har producerat omfattande insatser som en betydande volym personal har deltagit i  
vilket lett till effekter i fråga om kompetensutveckling. Detta har klarats genom en effektiv projekt- 
organisation med hög arbetstakt och hög kompetens. Nivån på produktionsvolymen samt att de 
medverkande verksamheterna inte själva har initierat utvecklingsprocesser i förväntad omfattning har 
gjort utrymmet för lärande, strategisk påverkan och implementering mindre än nödvändigt.

Det strategiska arbetet för att påverka de medverkande organisationerna att i sin tur initiera utvecklings- 
processer i de egna verksamheterna skulle behövt ha ett betydligt större fokus. I detta sammanhang 
hade det varit betydelsefullt att ha mer representation av chefer för utbildningsförvaltningar med i 
styrgruppen. 
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Nedan bild tydliggör vilka olika roller en styrgrupp kan ha.

Beslutsgrupp

Strategisk grupp

Bollplanksgrupp

Bra samverkanDålig samverkan

Mest operativa ärenden

Fokus på strategiska ärenden

Till att börja med var projektets styrgrupp i hög utsträckning en bollplanksgrupp där möten dominerades 
av information från projektledningen. Styrgruppen fattade enstaka beslut av konfirmerande art eller 
beslut om insatser i lägen där det fanns avvikelser i relation till projektplanen. Efter genomförd styr- 
gruppsutbildning med SPeL och av andra orsaker så förändrades i viss utsträckning styrgruppens 
arbetssätt och en förvaltningschef  kom in i styrgruppen. 

Den reflektion som skett i projektorganisationen har till stor del varit av operativ karaktär med 
utgångspunkt i projektets förbättringsmöjligheter. Representant för projektägaren har i slutfasen av 
projektet dock gjort betydande ansträngningar för att öka fokus på de strategiska frågorna. 

Som utvärderare borde också undertecknad från början ha fäst större vikt vid att spegla det strategiska  
perspektivet för att tydligare kunna bidra till ett lärande.

Lärandet på individnivå
Projektets syfte och målsättningar har haft fokus på att generera lärande på individ- och organisations- 
nivå som i sin tur skulle kunna leda till förändringsprocesser och verksamhetsutveckling. För att 
kunna bedöma effekterna av projektets insatser har undertecknad till att börja med skapat modeller  
för reflektion kring förutsättningarna för lärande både på individnivå och på organisatorisk nivå. 
Teorierna är influerade av tankar från Göran Ellström och Bo Ahrenfeldt och beskrivs nedan. 
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Därefter beskrivs och analyseras effekterna i relation till modellen.

Motivation
inifrån

Insikt
Varför?
Vad?

Kunskap
Verktyg
Hur?

Erfarenhet 
PDCA

Nya 
lösningar

Stödjande organisatorisk struktur
Vision - Uppdrag - Organisation utifrån lärstrategi -Utrymme för reflektion -

Handlingsutrymme - Strategisk kompetensutveckling, relevanta arbetsmetoder/verktyg 
samt arbetsmiljö som utgår från att skapa postiva möten/reflektioner

Påverkan från projektet i form av formellt
lärande, informellt lärande och icke formellt lärande

 

Motivation
Innehåll och struktur i projektets påverkansinsatser har beskrivits tidigare i rapporten. Av utvärderings- 
resultaten framgår att den egna motivationen är grundläggande för lärandet på individnivå.

Den etablerade motivationsforskningen talar om två olika typer av motivation, den yttre och den 
inre. Den yttre motivationen styrs av yttre belöningar och den inre motivationen bottnar i individens 
behov av att tillfredsställa sin nyfikenhet, sitt kunskapsbehov samt behov av meningsfullhet och 
förståelse.

Motivation kan definieras som ”En strävan hos människan att leva ett så meningsfullt och självförverkligat liv 
som möjligt. Denna strävan är sammanfattningen av människans innersta natur – att vara konstruktiv, målinriktad, 
social och aktiv” (Revstedt, 1986).

”Meningsfullhet är motivationens drivkraft och nödvändig för att lärandeprocesser ska utvecklas”, enligt Falk- 
Lundqvist et al. (2011).

”The principal of  goal activation” innebär att om eleven ska uppfatta uppgiften som meningsfull 
och vara motiverad att fullfölja och avsluta den, krävs att eleven kan sätta den i relation till sina egna, 
personliga mål (Ford, 1992). I Fords motivationsteori är emotioner en av de viktigaste motivations- 
komponenterna.

Enligt forskningen kan begreppet motivation utgöras av tre variabler som är avgörande för vilken 
grad av motivation som uppstår. Den första är altercentrism som innebär att man visar intresse, är 
anpassningsbar och uppmärksam på den andre personen. Den andra variabeln är social ängslan som 
motverkar motivationen genom att skapa osäkerhet och avstånd. Den tredje är engagemang som 
hänger samman med om situationen har något att ge mig, om jag kan vinna något på att engagera 
mig (Spizberg och Cupach, 1984).
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I en traditionell skolkultur hade detta stor betydelse. I ett entreprenöriellt lärande där undervisningen 
anpassas efter vad som är viktigt för eleven blir begreppet misslyckande irrelevant och okunskap 
innebär istället en möjlighet att ta reda på mer om det man inte kan.

Dialog är ett viktigt redskap för att skapa motivation. ”Syftet med dialogen i klassrummet är att bearbeta kunskap, 
den nya blandas med den gamla, och eleven får chansen att prova sina tankar, ställa frågor, förklara för andra och på det 
sättet få djupare förståelse, vilket leder till att kunskapen internaliseras” (Falk-Lundqvist et al., 2011).

Stödjande organisatorisk struktur
Entreprenörskap är en mellanmänsklig aktivitet. Det är i möten och samtal och interaktion med 
andra och annat, människor eller ting, som idéer föds och handlingsutrymme skapas. ”I vår interaktion 
med omvärlden uppfattar vi problem, utmaningar, möjligheter och svårigheter som vi utmanas av och känner lust att 
lösa” (Berglund och Holmgren, 2008).

En viktig del i det entreprenöriella lärandet är elevens egen medverkan i lärandeprocessen. ”Genom 
ökat inflytande förväntas eleverna känna större delaktighet och få ett större ansvar. Ansvarstagandet visar sig på 
olika sätt. Det kan vara individuellt, för elevens eget lärande, det kan vara kollektivt, för gruppen och deras gemen- 
samma projekt och det kan vara gentemot en mottagare eller kund” (Lundqvist et al., 2011).

Ovanstående gäller också personalens egen lärprocess. Projektet har som beskrivits levererat mycket 
kunskap kring entreprenöriellt lärande men i de flesta verksamheterna har det inte funnits möjlighet 
att förädla kunskapen genom att själv praktisera sina kunskaper samt att tillsammans med andra 
reflektera över det man gör och vad det leder till. Få skolverksamheter verkar arbeta i enlighet med 
en långsiktig och strategisk kvalitetsutveckling. För att kunna skapa nya lösningar behöver kontinuerlig  
kvalitetsutveckling bedrivas i enlighet med grundstrukturen för något kvalitetsstyrningsinstrument. 
Moderna kvalitetsmodeller bygger på följande process; plan, do, check och act, dvs. de innefattar  
en struktur för att pröva nya lösningar. Dessa modeller bygger också på en idé om hur en verk- 
samhet bör struktureras för att generera hög kvalitet. En stödjande organisatorisk struktur är en 
förutsättning för lärande såväl på individ- som på organisationsnivå.
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Lärande på organisationsnivå
Nedan bild ska illustrera viktiga förutsättningar för lärande på organisatorisk nivå enligt aktuell forskning.

Politiker
Förvaltningschefer

- Styrning
- Uppdrag
- Policy

Rektorer 
Förskolechefer
Pedagoger
Övrig personal

Verksamhets-
plattform
- Förskolor/
- Skolor

Ordinarie 
resurser
- Personal
- Verksamhet

Projektplattform
Extra resurser

- Lärande i 
olika former
- Personal

Europeiska
Socialfonden
Finansiär

Stödjande
Organisation/Struktur

Förändringsarbetets kontext
Ordet organisation kommer från grekiskan och betyder verktyg. Medarbetarna är verktygen som 
omvandlar olika typer av resurser, mentala och fysiska, till måluppfyllelse. Organiserandet är en del av 
genomförandet och inte en förutsättning för genomförandet. En organisation är en levande organism  
i en kontext och lever därför i ett antal ömsesidiga beroendeförhållanden. Ett öppet system kan 
beskrivas som ett komplex av element i ömsesidig interaktion. 

Kontexten för projektet ENTRIS 2.0 har utgjorts av faktorer både i den egna verksamheten och  i 
projektet. Det senare har också påverkats av regelverket för Europeiska Socialfonden. 

Argyris (1990) definierar en organisation så här: ”En organisation karakteriseras av ett arrangemang av delar 
som formerar en enhet eller helhet vars återkoppling försörjer och underhåller denna.”
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Systemet är organiskt till sin karaktär och delen har en dynamisk position i ett rörelsemönster.  
De tre grundläggande aktiviteter som varje form av organisation har är enligt Argyris att:

• Uppnå mål.

• Hålla den inre strukturen intakt.

• Anpassa sig till den yttre miljön.

Detta resonemang kan direkt relateras till utfallet av projektet. De deltagande organisationerna har 
ett antal olika målsättningar på olika områden att förhålla sig till medan projektet har fokuserat på ett 
specifikt område. 

Bo Ahrenfeldt argumenterar i boken Förändring som tillstånd för att det är viktigt att inte blanda ihop 
projekt och projektarbete med förändring. Ett projektarbete är ofta förknippat med lösning av 
begränsade problem. Det är en förändring inom systemet, dvs. en övergång från ett inre tillstånd 
till ett annat utan att systemet självt förändras. Ahrenfeldt benämner detta en förändring av första 
ordningen. Vid en förändring av andra ordningen däremot förändras hela systemet vilket i praktiken 
innebär att det organisatoriska tänkandet och agerandet förändras kvalitativt.

Förändringsprocesser medför alltid motstånd, enligt Ahrenfeldt. Ledare och personal som har  
kunskaper om hur förändringsprocesser går till, och vilka reaktioner man kan förvänta sig uppfattas 
ha bättre beredskap för att hantera problemsituationer när de uppstår. 

Ju mer vårt beroende av kunskap och kunskapsutveckling ökar desto mer kontextuellt beroende blir 
organisationen för sin överlevnad. Det innebär att organisationens verksamhet behöver anpassa sig 
till yttre förutsättningar. Det kräver i sin tur en decentraliserad organisation samt ansvarstagande, 
aktiverade medarbetare och ett ledarskap som tillåter, uppmuntrar och tar tillvara medarbetarens fria 
och kreativa krafter och tillåter dessa att komma till uttryck med full kraft. Detta förutsätter i sin tur 
ett ledarskap som skapar ett koordinerat agerande hos samtliga medarbetare i riktning mot ett mål.

En förändringsprocess beskrivs av Ahrenfeldt som ett långt pärlband av konflikter av olika slag som 
ska hanteras på kontextuell-, organisations- eller ledarnivå och detta tar tid.

Förutsättningar för långsiktigt hållbara förändringar
Det är undertecknads mening att långsiktigt hållbara förändringar i skolan behöver vara förankrade  
i en stödjande organisatorisk struktur där det finns en tydlig koppling mellan vision, uppdrag och  
lärstrategi. Detta förutsätter både tydlig ledning och hög delaktighet som skapas när det finns 
utrymme för reflektion och att pröva nya arbetssätt. Dessutom behövs en långsiktig strategisk  
kompetensutveckling och utveckling av relevanta arbetsmetoder utifrån en strukturerad kvalitets- 
utvecklingsmetod.  Projektverksamheter kan bättre bidra till en långsiktigt hållbar utveckling om den 
beskrivna stödjande organisatoriska strukturen finns.
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Utvärderingsmaterialet indikerar att följande områden är viktiga i utvecklingen av entreprenörskap  
i skolan:

• Kunskapssyn, pedagogiskt förhållningssätt och lärstrategi.

• Relationen lärare – elev. 

• Motivationen att lära.

• Hur förändringsprocesser drivs för att generera lärande på individ- och organisationsnivå.

• Ledningens agerande och betydelse i utvecklingsprocessen.

• Hur bedömningsfrågorna löses.

• Samverkan skola – arbetsliv.

Intervjupersonerna tar fram ett antal viktiga punkter i anknytning till dessa områden:

• En avgörande del i lärandet är motivationen att vilja lära och känslan av att det man lär sig är 
meningsfullt och användbart.

• För att förankra entreprenörskap och entreprenöriellt lärande i verksamheten är det nödvändigt 
att detta uppdrag finns inskrivet i planerna för förskole- och skolverksamhet.

• Utgångspunkt för alla verksamhet bör vara att bygga upp lärmiljön och lärstrategin med grund i 
en gemensam kunskapssyn utifrån styrdokumenten samt elevernas behov och förutsättningar.

• Alla i arbetslaget har ett ansvar för att genomföra uppdraget och det är avgörande att all  
personal är delaktig för att det ska bli ett bra resultat.

• Personalens möjligheter att arbeta utifrån ett entreprenöriellt pedagogiskt förhållningssätt  
bygger förutom på vilja på att ha tillgång till rätt kompetens. Kompetensen ger personalen 
självförtroende och trygghet i sitt agerande. 

• Kunskaperna omsätts inte automatiskt till färdigheter i arbetet utan det krävs också att man  
vågar pröva nya lösningar.

• Utveckling av kunskaper och förmågor behöver ske parallellt i undervisningen. För att detta ska 
bli verklighet behövs ett ökat fokus på hur lärandet kan stimulera utvecklingen av de förmågor 
som innefattas i begreppet entreprenöriella kompetenser.

• Coachande förhållningssätt, projektinriktning, ämnesövergripande aktiviteter och samarbete  
med omvärlden nämns som viktiga verktyg i det entreprenöriella lärandet.

• Elevernas delaktighet har stor inverkan på möjligheterna att nå målen. 

Avslutande slutsatser kring projektets effekter
I projektansökan finns ett resonemang som indikerar en motsättning mellan ett traditionellt pedagogiskt  
förhållningssätt och entreprenöriellt pedagogiskt förhållningssätt som innefattar en värdering som i 
vissa avseenden har skapat ett motstånd mot projektets aktiviteter. 
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I vissa avseenden bedömer undertecknad att projektet uppfattats betona utvecklingen av de entre- 
prenöriella förmågorna framför faktakunskaper. Man har uppfattats leverera en ”paketlösning”  
på allt. Det är samtidigt tydligt att det är utvecklingen av entreprenöriella förmågor som de flesta 
verksamheterna har tagit till sig. Begreppet entreprenörskap är mer laddat och uppfattas av många 
som något skolan inte ska främja.

De problemformuleringar som initialt gjordes i projektet beträffande förutsättningarna för att  
implementera ett entreprenöriellt pedagogiskt förhållningssätt i de medverkande enheterna har visat 
sig stämma mycket bra med verkligheten (se bilaga 2). 

I projektets mobiliseringsrapport tas bl.a. följande viktiga faktorer upp som tänkbara hinder för 
implementering av ett entreprenöriellt pedagogiskt förhållningssätt i de medverkande enheterna:

• Det saknas helhetsperspektiv och samsyn kring kompetensutveckling i skolan.

• Förändringsprocesser tar tid. Det uppfattas inte finnas tillräcklig förståelse för detta.

• Det saknas stöd och kunskap i skolan för att genomföra nya uppdrag.

• Konkurrenssituationen skapar oro, stress och ohälsa.

Utvärderingen bekräftar ovan beskrivna förhållanden och visar även att det i många verksamheter 
saknas en gemensam kunskapssyn och lärstrategi. Det förefaller också i många fall saknas kunskap 
om hur strategiska förändringsprocesser bedrivs. Problemen i arbetsmiljön hänger samman med 
ett antal faktorer utöver konkurrenssituationen vilka beskrivits i utvärderingsrapporten. Framförallt 
upplevd stress p.g.a. tidsbrist har angetts som hinder för att fullt ut kunna omsätta förvärvade  
kunskaper i ett nytt arbetssätt.

Utvärderarens slutsats av ovanstående är att förutsättningarna för implementering av ett entreprenöriellt  
pedagogiskt förhållningssätt har varierat i de medverkande verksamheterna samt att projektets effekter  
troligtvis hade blivit större om implementeringsarbetet redan från projektets start hade haft tydligare 
strategiskt fokus. I detta avseende hade det varit en fördel med fler förvaltningschefer representerade 
i projektets styrgrupp. Utvärderaren samt representant för ESF-rådet skulle också ha kunnat vara 
tydligare med att fokuseras på implementeringsperspektivet från början. Huvuddelen av ansvaret för 
att skapa rätt jordmån för implementeringsarbetet har rektorer och förskolechefer som ansvariga för 
den pedagogiska verksamheten i sina enheter. I detta avseende har det varit ett uppenbart problem 
att det är en betydande omsättning av personal på dessa tjänster.

Undertecknad bedömer att projektet i mycket hög utsträckning tillgodosett kunskapsbehov kring 
entreprenörskap och entreprenöriellt lärande. Projektet har också skapat förutsättningar för de 
medverkande verksamheterna att arbeta med sin kunskapssyn, verksamhetens lärplattform samt den 
pedagogiska praktiken. 

Viljan och motivationen att delta har varierat både mellan individer i samma verksamhet och mellan  
olika verksamheter. Det har både med inställningen till och prioriteringen av entreprenörskap och 
entreprenöriellt lärande att göra och med verksamheternas förutsättningar att förändras att göra.  
En tydligt negativ påverkan har varit diskontinuitet i ledningsfunktionen genom personalförändringar.  
En annan negativ påverkansfaktor har varit den upplevda arbetsbelastningen och stressen i 
arbetsmiljön. Skolpersonalen är också föremål för förväntningar från många håll i sitt arbete både 
internt och externt. 
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Strategin att ha anställd personal i projektet som har kunnat användas på olika sätt förefaller positivt 
ha bidragit till de goda resultaten. Insatser ute i verksamheterna har efterhand visat sig underlätta 
utvecklingsprocesserna. Projektpersonalens kompetens och bemötande har skapat förtroendefulla  
relationer som i sin tur stärkt kunskapsöverföringen och möjligheterna att implementera nya 
arbetssätt.

ENTRIS 2.0 har genom att dokumentera sitt eget arbete och genom att sprida erfarenheter och goda 
exempel bidragit till att bygga upp en plattform för beprövad erfarenhet på området entreprenörskap 
och entreprenöriellt lärande.

De centrala områdena för utvärderingsarbetet har varit 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.)

Projektets påverkan är som beskrivits tydligast i fråga om individ- och teamlärande. Däremot har 
projektet inte kunnat påverka verksamheternas organisation, pedagogiska förhållningssätt och 
arbetsmiljö på ett påvisbart sätt mer än i några enstaka fall. Det finns dock en upplevd påverkan både 
på det pedagogiska förhållningssättet och på arbetsmiljön i många verksamheter.

Faktorer som positivt påverkar arbetsmiljön uppfattades vara:

• En stödjande ledningsorganisation.

• Hur man organiserar arbetet för att uppnå de pedagogiska målen. Samarbete ger större  
möjligheter att nå målen. 

• Att bli sedd och delaktig.

• En rimlig arbetsbelastning. 

• Utrymme för reflektion och utveckling.

• Gemensamt pedagogiskt förhållningssätt.

• Upplevelsen av att ha rätt förutsättningar för att lyckas i sitt arbete och att uppnå det man vill.

• Känslan att man gör nytta för eleverna.

• Att man är delaktig i något som känns meningsfullt.

• Se att man kan påverka eleverna och skapa förutsättningar för dem att lyckas.

• Att man har roligt tillsammans i arbetet.



9999

Den inverkan som ett införande av en entreprenöriell pedagogik kan ha på utbildningens utformning 
och på arbetsmiljön tydliggörs dock i den fördjupade processutvärderingen främst genom exemplet 
”Gymnasieskola 2”. I detta fall tydliggörs en mycket stark påverkan av ett entreprenöriellt pedagogsikt 
förhållningssätt på organisation, arbetsmetoder, arbetsmiljö och personalens hälsa. 

Utvärderingen tydliggör också att det är många faktorer som påverkar arbetsmiljön i positiv eller 
negativ riktning och att det behövs mycket kraftfulla insatser på olika plan för att åstadkomma detta. 
I detta avseende är tidigare refererat resonemang kring primära respektive sekundära interventioner 
relevant. En primär intervention är av systempåverkande karaktär och är ämnad att direkt förändra 
grundläggande förhållanden som har inflytande på arbetsmiljön. Sekundära interventioner förstås 
som interventioner som är inriktade på att förebygga ohälsa och/eller stärka personer som drabbats 
av ohälsa. Projektets insatser har varit av den senare karaktären.

Undertecknad uppfattar sammanfattningsvis de viktigaste effekterna av projektet ENTRIS 2.0  
vara att projektet i mycket hög utsträckning tillgodosett kunskapsbehov kring entreprenörskap och 
entreprenöriellt lärande. Projektet har även skapat förutsättningar för de medverkande verksam- 
heterna att arbeta med sin kunskapssyn, verksamhetens lärplattform samt med den pedagogiska 
praktiken. Genom att projektet har dokumenterat sitt eget arbete och spridit erfarenheter och goda 
exempel har projektet bidragit till att bygga upp en plattform för beprövad erfarenhet på området 
entreprenörskap och entreprenöriellt lärande lokalt, regionalt och nationellt.

Det är undertecknads förhoppning att rapporten ska kunna bidra till fortsatt utveckling av  
entreprenörskap i skolan. Sverige och Skåne behöver många nya entreprenörer för att kunna skapa 
en bra framtida livsplattform.

Helsingborg

2013-06-06

Bo Eriksson

Framtidsutbildning AB
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