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Den 12 februari 2013 sammanstrålade kontaktpersoner och rektorer inom 
ENTRIS 2.0 under rubriken ”Mötesplats ENTRIS 2.0” på Kockum Fritid i Malmö. 
Den 14 februari erbjöds ett uppsamlingsmöte i Lund för de som inte hade 
möjlighet att delta vid det ordinarie tillfället två dagar tidigare.  
 
Avsikten är att Mötesplats ENTRIS 2.0 ska fungera som en arena för rektorer 
och kontaktpersoner, för att ge denna viktiga målgrupp gemensam tid och 
tillfälle att utbyta erfarenheter, information och kunskap.  
 
Eftermiddagen inleddes med att deltagarna hälsades hjärtligt välkomna till den sista 
Mötesplats ENTRIS 2.0, innan projektet avslutas den 30 juni 2013. Deltagare inom ENTRIS 
2.0 är i olika fas av sitt arbete med implementering av entreprenöriellt lärande. Det är just 
detta som gör Mötesplats ENTRIS 2.0 till ett fantastiskt tillfälle för, inspiration, lärande och 
erfarenhetsutbyte.  
 
Vid det ordinarie tillfället fick deltagarna dessutom möta både Jonaz Björk (utbildare och 
processledare inom entreprenöriellt lärande) och Margareta Ivarsson (framtidsutvecklare, 
processledare och inspiratör), som genom föreläsning och deltagaraktiva metoder gav oss 
nya tankar och ledde oss i processen att synliggöra olika faktorer för utveckling. 

 
 

Jonaz Björk www.samklang.se  och www.entreprenoriell.se  
Jonas föreläsning utgick från frågeställningen: Vilka faktorer pekar forskningen på som 
avgörande för att nå hög motivation, delaktighet och ett gott livslångt lärande? 
 
Jonaz utgick från sin Power Point presentation och gjorde djupdykningar inom olika områden 
för att svara upp mot frågeställningen. Dessa finns i sin helhet på www.kfsk.se  
 
Nedan får du en liten inblick av det han tog upp. 
Det finns inte mycket forskning kring området entreprenöriellt lärande (se sammanställning i 
Skapa och Våga), men det pågår just nu flera olika forskningssatsningar runt om i Sverige. 
 
Det finns en samsyn från OECD och EU till nationella styrdokument. Entreprenörskap i 
skolan kan innefatta två definitioner av begreppet entreprenörskap, en snävare kopplad till 
företagande och en bredare som handlar om kvaliteter och kompetenser som flexibilitet, 
kreativitet, problemlösningsförmåga etc. 
 

 Minnesanteckningar 
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Genom att samla texter från olika styrdokument och kända utbildare på området i ett wordle 
dokument (www.wordle.net) framträder följande ord: kompetens, kreativitet, ansvarstagande, 
initiativförmåga som extra frekvent förekommande. 
 
Vad är då en kompetens? Enligt SIS, Swedish Standards Institute, innefattar kompetens de 
fyra olika delarna: kunskap (teori och fakta), färdighet (personlig och kopplat till handling), 
attityd (inställning) och förmåga (att ex. avgöra när något är relevant).  
 
Lever vi som vi lär? Vad och hur gör vi själva då det gäller att utveckla vår egen kreativitet 
och samarbetsförmåga? 
 
Barn gör inte som vi säger utan som vi gör! Detta är en ”gammal sanning” och beror på våra 
spegelneuroner – de sparkar igång nervimpulser både när en individ utför en viss handling 
och när individen ser samma handling utföras av någon annan. På det viset "speglar" 
neuronen beteendet hos någon annan som om observatören själv utförde det. 
 
Vi memorerar olika mycket beroende på hur många sinnen vi involverar och hur involverade 
vi blir i lärandet. Vi kommer ihåg: 

 10 % av det vi läser 

 20 % av det vi hör 

 30 % av det vi ser 

 50 % av det vi både ser och hör 

 70 % av det vi säger 

 90 % av det vi både gör och säger  
 
Den så kallade minneskurvan beskriver hur vi tappar/glömmer bort nyförvärvad kunskap 
om vi inte repeterar det vi lärt oss. Utan repetition riskerar vi glömma det mesta vi lär oss, 
men med repetition blir inte tappet lika stort eller lika snabbt. Detta för att hjärnan gynnar 
det som repeteras. Slutsatsen blir att ha en talang är överskattat… Man blir inte mästare 
enbart av att ha en talang – för detta krävs träning, repetition, göra nytt och lära osv. 
 
Om man i förskolan minskar lekinslagen och ökar undervisningsinslagen får barnen med 
tiden det svårare med den sociala interaktionen, som en effekt av att de fått lära och inte 
leka. Entreprenöriellt lärande kan ses som en görande pedagogik och motiverar till en 
lekande och undersökande människa. 
 
Hur fungerar grupper ihop? Att en grupp har en mix av personer med olika ålder, kön, 
etnicitet, stimulerar utvecklingen och lärandet i gruppen. Att visa på att alla är viktiga, 
skapar annat sammanhang och alla får bekräftelse. En av de mest motivationshöjande 
faktorerna är att känna att just jag måste delta och därför är betydelsefull för gruppen. Det 
leder till ökad korsbefruktning, vilket kan leda till att det framkommer nya fantastiska 
banbrytande idéer. 
 
Varje generations IQ ökar. Miljön påverkar vårt arv, vi påverkar vår miljö vilken i sin tur 
påverkar arvet etc. Vår omgivning blir alltmer komplex vilket tvingar oss att träna komplext 
tänkande, något som avspeglas i ex IQ-tester. Uppgifter, exempelvis i skolan, som inte 
verklighetsförankrade eller relevanta och begripliga ur de ungas livssituation får dem att 
stänga av och ifrågasätta genom att själv ställa sig frågor som ”Vad ska jag göra för och 
vad ska jag ha detta till”? 
 
Motivation och optimism är viktiga – om jag har en känsla av att jag kan och vågar, då kan 
det få vara svårt  
 

http://www.wordle.net/
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Problemlösningstest - gympa med/för hjärnan – koppla om och tänka annorlunda. Hjärnan 
mår bäst av att vara igång. Vi kan lära nytt under hela livet! Sluta aldrig träna – vi måste 
träna hela livet – träna och utmana oss själva med hjärngympa. 
 
Entreprenöriellt förhållningssätt är att arbeta med och träna våra kompetenser! 

 
 
Litteraturtips: 

 ”Skapa och Våga”, Umeå universitet på uppdrag av Skolverket – boken ger en 
kunskapsöversikt och är ett försök till en samlad bild av erfarenheter, begrepp och 
forskning kring entreprenörskap i skolan.  

 ”Lusten att förstå”, Peter Gärdenfors - I boken står den unika mänskliga egenskapen 
att vara en lärande och undervisande varelse i fokus. 
 

 

Margareta Ivarsson www.margaretaivarsson.se  
Margareta jobbar med att stödja människor i förändrings- och utvecklingsarbete både inom 
offentlig och privat sektor. Just nu arbetar hon också med strategisk påverkan och lärande 
som processtöd inom Europeiska Socialfonden – SpeL. 
 
Margareta inledde eftermiddagens arbete med att högt formulera, fundera och 
problematisera över frågor som: 

 Var sker lärandet och hur omsätter vi det? 

 Hur kommer personalens deltagande i utbildningar verkligen undervisningen och 
barnen/eleverna till del? 

 
Varefter deltagarna satt i grupper fördelat på förskola, grundskola och gymnasieskola och 
förde dialogdiskussioner kring två mer omfattande frågeställningar. 
 
Diskussionsfråga 1:  
- Vilka framgångsfaktorer finns och vad krävs för att omsätta teori i praktik?  
 
Gruppernas arbete redovisades genom så kallade radiosamtal, d.v.s. korta kärnfulla svar 
där var och en i gruppen fick möjlighet att delge vad som diskuterats. Margareta följde upp 
de tankar som framkom, höll dialogen igång och fördjupade svaren genom att ställa 
följdfrågor.  
 
Allt som framkom synliggjordes direkt på duk i salen, se bilaga 1. Margareta gjorde en 
summering utifrån de stolpar och stödord som framkom som visade att diskussionerna 
hade kretsat kring följande områden: 

 Delaktighet/Inflytande 

 Ledarskap 

 Organisation 

 Utveckling 

 Tid/Avgränsning 

 Engagemang 

 Samverkan 
 
 
Diskussionsfråga 2:  
- Vad är det som gör att vi lyckas i ett utvecklingsarbete? 
 

 Minska ältandet! 

http://www.margaretaivarsson.se/
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 Viktigt med tydlighet i riktningen och satta mål. 

 Att leva som vi lär! 

 Kombinera formellt och informellt. 

 Organisation för lärande. 

 Man är anställd på ett uppdrag som ska utföras! 
 
Därefter gjorde Margareta ännu en summering av det som framkommit… 

 Förändring/utveckling är en kontinuerlig process och daglig verksamhet, där 
medarbetare på alla nivåer lär nytt själva! 

… vilket gav upphov till ännu fler reflektioner och frågor som exempelvis: 

 Är skolan en lärande organisation? Om inte, vad behöver vi göra då? 
 
 

Slutligen….  
Vill vi dela med oss av några tänkvärda citat hämtade från Margaretas hemsida: 

 När du träffar någon utan ett leende, ge honom ditt - TOMMY SANDLIN 
 Du missar hundra procent av de skott du aldrig skjuter - WAYNE GRETZKY 
 Problem är möjligheter i arbetskläder – OKÄND 
 Det viktiga är inte hur du har det, utan hur du tar det – OKÄND 
 Alla är vi kreativa, men få utnyttjar det - PAUL GOODMAN 

 
 

  
 

Stort tack för ert engagemang och aktiva medverkan! 
 


