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Individuellt	  paper	  inom	  kursen	  Entreprenöriellt	  lärande	  

Av:	  Sofi	  Holmgren	  

	  

Första	  gången	  jag	  kom	  i	  kontakt	  med	  termen	  entreprenörskap	  och	  Ung	  företagsamhet	  

var	  när	  jag	  läste	  till	  lärare	  på	  Malmö	  högskola.	  En	  eftermiddag	  kom	  en	  kvinna	  från	  

”Svenskt	  Näringsliv”	  för	  att	  berätta	  om	  deras	  verksamhet	  och	  med	  sig	  hade	  hon	  en	  ung	  

tjej	  som	  drivit	  ett	  UF-‐företag.	  Jag	  blev	  helt	  såld	  på	  hennes	  berättelse	  om	  vad	  hon	  hade	  

lärt	  sig	  under	  sitt	  UF-‐år.	  Jag	  satt	  där	  i	  publiken	  med	  mina	  kursare	  och	  önskade	  att	  jag	  

hade	  fått	  göra	  hennes	  resa.	  Där	  och	  då	  bestämde	  jag	  mig	  för	  att	  om	  jag	  fick	  chansen	  så	  

skulle	  jag	  låta	  mina	  elever	  få	  göra	  likande	  resor.	  Resor	  där	  de	  fick	  utmana	  sig	  själva	  i	  

skarpläge,	  resor	  där	  de	  fick	  utvecklas	  både	  som	  individer	  och	  som	  grupper,	  resor	  där	  de	  

fick	  lösa	  problem	  och	  hantera	  med-‐	  och	  motgångar.	  

	  

Min	  väg	  till	  att	  bli	  UF-‐coach	  och	  sedermera	  lärare	  i	  entreprenörskap	  har	  varit	  ganska	  

krokig.	  Normalt	  är	  det	  ekonomi-‐	  och	  handelslärare	  på	  gymnasiet	  som	  arbetar	  med	  UF	  

inte	  lärare	  i	  samhällskunskap	  men	  jag	  har	  krigat	  mig	  fram	  och	  nu	  är	  jag	  inne	  på	  mitt	  

femte	  år	  som	  handledare	  för	  mina	  helt	  egna	  projekt-‐	  och	  företagsgrupper.	  Jag	  har	  haft	  

tur	  för	  under	  mina	  första	  år	  som	  lärare	  var	  jag	  vikarie	  på	  några	  av	  de	  ”Bästa	  UF-‐

skolorna”	  i	  Skåne	  så	  jag	  har	  lärt	  mig	  mycket	  tack	  vare	  drivna	  kollegor.	  Grundläggande	  

ekonomi	  har	  jag	  lärt	  mig	  den	  hårda	  vägen	  genom	  att	  driv	  olika	  projekt	  själv.	  Det	  har	  för	  

mig	  varit	  mitt	  sätt	  att	  ta	  igen	  att	  jag	  inte	  själv	  fick	  arbeta	  entreprenöriellt	  i	  skolan	  tror	  

jag.	  	  Utöver	  mitt	  arbete	  med	  UF	  har	  jag	  alltid	  gillat	  att	  ha	  något	  större	  entreprenöriellt	  

projekt	  i	  alla	  mina	  ämnen	  så	  att	  eleverna	  får	  spänna	  sina	  muskler.	  Som	  samhällslärare	  

arbetar	  jag	  bland	  annat	  med	  FN-‐rollspel	  som	  är	  en	  annan	  bra	  pedagogisk	  metod1.	  

	  

För	  mig	  har	  denna	  kurs	  i	  Entreprenöriellt	  lärande	  varit	  oerhört	  lärorik.	  Jag	  har	  fått	  en	  

teoretisk	  bas	  till	  det	  jag	  tidigare	  bara	  har	  funderat	  över	  själv.	  Jag	  känner	  att	  nu	  när	  jag	  

har	  den	  basen	  blir	  det	  också	  lättare	  när	  man	  ska	  förmedla	  det	  man	  gör	  framförallt	  till	  

sina	  kollegor	  och	  till	  ledningen.	  Entreprenörskap	  ska	  ligga	  som	  en	  rödtråd	  på	  gymnasiet	  

idag	  enligt	  styrdokumenten	  men	  vi	  har	  en	  lång	  väg	  att	  gå	  för	  att	  komma	  dit.	  Tar	  man	  min	  

egna	  skola	  i	  Hässleholm	  som	  exempel	  så	  gör	  vi	  oerhört	  mycket	  på	  de	  olika	  programmen	  

                                                
1 På dessa sidor finns exempel på vad jag gjort kopplat till entreprenöriellt lärande: 
www.sofiholmgren.se och INTs bildarkiv: http://www.hts.se/int/bildarkiv_ht14.htm   
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redan	  som	  kan	  räknas	  som	  entreprenöriellt	  lärande	  men	  vi	  har	  ändå	  mycket	  kvar.	  Det	  

finns	  till	  exempel	  ingen	  som	  samlar	  upp	  de	  goda	  exemplen	  och	  förmedlar	  ut	  dem	  till	  

övriga	  kollegor	  så	  att	  fler	  kan	  bli	  engagerade.	  Ofta	  sker	  även	  det	  entreprenöriella	  arbetet	  

inom	  ramen	  för	  enskilda	  kurser.	  Det	  entreprenöriella	  lärandet	  ligger	  som	  små	  öar	  i	  

verksamheten	  men	  vi	  har	  inte	  lyckats	  att	  binda	  ihop	  det	  så	  att	  kollegor	  eller	  elever	  kan	  

se	  de	  stora	  vinsterna	  med	  arbetssättet	  eller	  tankesättet.	  Jag	  tror	  att	  det	  program	  som	  har	  

kommit	  längst	  i	  arbetet	  är	  vårt	  teknikprogram.	  Där	  vi	  har	  en	  något	  så	  när	  tydlig	  vision	  i	  

arbetet	  och	  det	  har	  vi	  delvis	  fått	  på	  grund	  av	  att	  vi	  under	  de	  senaste	  tre	  åren	  har	  varit	  

testskola	  för	  den	  nya	  gymnasieingenjörsutbildningen	  (det	  fjärde	  året	  på	  teknik)	  och	  där	  

trycker	  de	  mycket	  på	  att	  CDIO	  ska	  genomsyra	  hela	  utbildningen	  och	  det	  arbetar	  vi	  nu	  

även	  med	  att	  försöka	  implementera	  i	  alla	  årskurserna	  på	  teknik.	  CDIO	  står	  för	  Conceive	  

(idéfas)	  —	  Design	  (designa	  lösningen	  på	  sin	  idé)	  —	  Implement	  (arbeta	  fram	  

produkten)	  —	  Operate	  (använda	  produkten	  och	  presentera	  den)2	  och	  det	  handlar	  i	  

korta	  drag	  om	  att	  man	  vill	  få	  studenterna	  mer	  förberedda	  på	  vad	  deras	  yrkesroll	  

kommer	  att	  kräva	  av	  dem.	  Skolor	  och	  universitet	  idag	  är	  bra	  på	  att	  lära	  ut	  teori	  men	  vi	  är	  

mindre	  bra	  på	  att	  låta	  eleverna	  testa	  och	  använda	  sig	  av	  sina	  kunskaper.	  Så	  inom	  CDIO	  

vill	  man	  att	  eleverna	  ska	  få	  möjlighet	  att	  arbeta	  mer	  i	  projekt	  i	  projektgrupper.	  I	  Sverige	  

är	  KTH	  en	  av	  föregångarna	  i	  arbetet	  med	  denna	  metod3.	  

	  

Det	  utvecklingsarbete	  som	  jag	  bedriver	  kopplat	  till	  det	  här	  och	  som	  är	  det	  jag	  vill	  

presentera	  i	  detta	  paper	  är	  för	  våra	  årskurs	  ett	  på	  teknikprogrammet	  inom	  kursen	  

Teknik	  1	  som	  jag	  delar	  med	  en	  annan	  lärare.	  I	  den	  kursen	  ansvarar	  jag	  för	  de	  målen	  som	  

är	  kopplade	  till	  entreprenörskap,	  produktutveckling	  och	  presentation	  och	  för	  att	  nå	  de	  

målen	  arbetar	  alla	  våra	  ettor	  med	  att	  ställa	  upp	  i	  tävlingen	  Blixtlåset4.	  Det	  är	  fjärde	  året	  i	  

år	  som	  vi	  gör	  det	  och	  varje	  år	  när	  vi	  utvärderar	  är	  eleverna	  mycket	  nöjda.	  Alla	  gillar	  	  

såklart	  inte	  arbetssättet	  men	  de	  är	  glada	  att	  de	  har	  fått	  prova	  på	  det	  och	  samtliga	  tycker	  

alltid	  att	  nästa	  års	  ettor	  också	  ska	  göra	  det.	  Varje	  år	  är	  där	  även	  en	  grupp	  av	  elever	  som	  

verkligen	  har	  hittat	  sin	  grej	  och	  då	  är	  det	  extra	  kul	  att	  de	  har	  möjlighet	  att	  fortsätta	  med	  

entreprenörskapskursen	  i	  årskurs	  två.	  	  

	  

                                                
2 De engelska begreppen är fritt översatta av mig. 
3 Läs mer om CDIO här: http://www.cdio.org 
4 http://www.blixtlåset.se 
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Arbetet	  i	  Blixtlåset	  genomförs	  i	  grupp	  och	  det	  går	  ut	  på	  att	  gruppen	  ska	  komma	  på	  en	  

idé,	  göra	  en	  marknadsundersökning	  av	  idén,	  därefter	  komma	  på	  ett	  namn,	  skapa	  en	  

logotyp	  och	  tagline,	  göra	  en	  prototyp,	  skapa	  ett	  informationsblad,	  förbereda	  en	  monter	  

och	  öva	  in	  en	  muntlig	  presentation	  innan	  vi	  åker	  i	  väg	  till	  tävlingen.	  Eleverna	  har	  

begränsat	  med	  tid	  och	  tydlig	  deadline	  så	  de	  måste	  lära	  sig	  att	  fördela	  arbetet	  och	  passa	  

tider.	  Arbetet	  är	  även	  så	  komplext,	  det	  vill	  säga	  att	  det	  är	  många	  typer	  av	  kunskaper	  som	  

krävs	  för	  att	  få	  ihop	  det,	  så	  det	  kräv	  mycket	  tanke	  innan	  de	  delas	  in	  i	  grupper	  så	  att	  alla	  

grupper	  ska	  ha	  någon	  som	  kan	  utföra	  alla	  momenten.	  I	  gruppindelningsprocessen	  är	  

eleverna	  i	  allra	  högsta	  grad	  delaktiga,	  det	  är	  viktigt	  så	  de	  förstår	  komplexiteten	  i	  hur	  

svårt	  det	  är	  att	  få	  till	  bra	  team.	  Vårt	  mål	  med	  Blixtlåset	  är	  aldrig	  att	  få	  till	  de	  tekniskt	  

bästa	  prototyperna	  för	  att	  vinna	  tävlingen.	  Våra	  vinster	  är	  bara	  en	  bonus	  som	  ser	  bra	  ut	  i	  

skolans	  marknadsföring	  utan	  vårt	  mål	  är	  att	  få	  eleverna	  att	  förstå	  vikten	  av	  lagarbete,	  

vikten	  av	  problemlösning,	  vikten	  av	  att	  våga	  ta	  kontakt	  med	  externa	  aktörer,	  vikten	  av	  

deadlines,	  vikten	  av	  att	  ge	  feedback	  och	  konstruktiv	  kritik,	  vikten	  av	  att	  alla	  är	  bra	  på	  

något	  och	  att	  alla	  behövs,	  tända	  deras	  drivkraft,	  vikten	  av	  att	  man	  kan	  mycket	  mer	  än	  

vad	  man	  tror	  osv.	  Målet	  med	  arbetet	  är	  att	  få	  dem	  att	  våga	  utmana	  sig	  själva	  att	  våga	  ta	  

plats	  och	  att	  tro	  på	  sig	  själva	  och	  sina	  idéer.	  Jag	  och	  mina	  kollegor,	  för	  även	  om	  det	  är	  jag	  

som	  är	  själva	  reseledaren	  för	  kursen	  så	  hade	  det	  aldrig	  gått	  utan	  mina	  kollegors	  stöd,	  

tror	  att	  får	  vi	  mer	  självständiga	  elever	  som	  tror	  på	  sig	  själv	  så	  får	  vi	  bättre	  elever.	  Det	  

som	  våra	  ettor	  får	  uppleva	  dels	  under	  resans	  gång	  och	  dels	  under	  själva	  tävlingsdagen	  

då	  de	  med	  stor	  stolthet	  visar	  upp	  det	  som	  de	  gjort	  önskar	  jag	  att	  alla	  elever	  någon	  gång	  

under	  sin	  skoltid	  fick	  uppleva.	  Helst	  flera	  gånger	  om.	  Skolverket	  definierar	  

entreprenöriellt	  lärande	  på	  följande	  sätt:	  	  	  
 

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

ansvar och omsätta idéer till handling. Det handlar om att utveckla nyfikenhet, självtillit, kreativitet och 

mod att ta risker. Det entreprenöriella lärandet främjar också kompetens att fatta beslut, kommunicera 

och samarbeta. Att vara entreprenöriell och företagsam är samma sak. Det betyder att ta tillvara 

möjligheter och förändringar samt att utveckla och skapa värden – personliga, kulturella, sociala eller 

ekonomiska.” 

 

Ser	  man	  till	  den	  definitionen	  så	  är	  det	  precis	  det	  vi	  gör	  när	  eleverna	  arbetar	  i	  Blixtlåset	  

och	  sen	  även	  inom	  UF	  eller	  med	  sina	  projekt	  i	  entreprenörskapskursen.	  Detta	  arbete	  har	  

vi	  även	  stöd	  för	  i	  programmålen	  för	  teknikprogrammet.	  Ser	  man	  till	  den	  litteraturen	  som	  
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vi	  haft	  till	  denna	  kurs	  så	  anknyter	  det	  också	  till	  hur	  vi	  arbetar	  med	  Blixtlåset,	  UF	  och	  

CDIO.	  Till	  exempel	  så	  tar	  Peter	  Gärdenfors	  professor	  i	  kognitionsvetenskap	  vid	  Lunds	  

universitet	  upp	  hur	  vi	  ska	  förstå	  den	  kunskap	  som	  presenteras	  för	  oss	  det	  vill	  säga	  att	  vi	  

inte	  bara	  ska	  lära	  oss	  på	  ytan	  i	  sin	  bok	  ”Lusten	  att	  förstå”	  med	  undertiteln	  ”Om	  lärande	  

på	  människans	  villkor”.	  Just	  förståelsen	  och	  motivationen	  som	  Gärdenfors	  trycker	  på	  är	  

det	  som	  vi	  vill	  åt	  i	  vårt	  arbete.	  Känner	  eleverna	  att	  de	  har	  kommit	  på	  en	  helt	  egen	  idé	  

som	  de	  sen	  ska	  förverkliga	  så	  blir	  de	  mycket	  mer	  motiverade	  till	  att	  lära	  sig	  allt	  de	  

behöver	  för	  att	  utveckla	  den.	  

	  

Författaren	  tar	  också	  upp	  att	  det	  grundläggande	  målet	  med	  utbildning	  bör	  vara	  att	  

eleven	  ska	  förstå	  och	  se	  sammanhang	  i	  det	  den	  lär	  sig.	  För	  att	  kunna	  lära	  sig	  måste	  även	  

eleven	  vara	  aktiv	  annars	  faller	  det.	  Lärarens	  uppgift	  är	  att	  avgöra	  vilka	  de	  viktigaste	  

rotkunskaperna	  inom	  ett	  ämne	  är	  för	  att	  sedan	  förmedla	  dem	  vidare	  så	  eleven	  kan	  få	  

förståelse	  inom	  området.	  Författaren	  menar	  enkelt	  uttryckt	  att	  information	  (fakta)	  ger	  

en	  yta,	  kunskap	  ger	  djup	  och	  förståelse	  ger	  överblick	  inom	  ett	  område.	  Vill	  en	  lärare	  ge	  

sina	  elever	  förståelse	  så	  måste	  läraren	  själv	  kunna	  sitt	  ämne	  väl,	  veta	  i	  vilken	  ordning	  

materialet	  måste	  presenteras	  samt	  ha	  goda	  insikter	  i	  det	  som	  kan	  vara	  svårt	  och	  ge	  

eleverna	  strategier	  för	  att	  ändå	  klara	  det	  och	  det	  är	  det	  vi	  vill	  uppnå	  med	  vårt	  arbete	  i	  

Blixtlåset.	  

	  

Kursen	  som	  jag	  har	  läst	  nu	  i	  Entreprenöriellt	  lärande	  har	  som	  syfte	  att	  utveckla	  

kunskaper	  om	  entreprenörskap	  som	  förhållningssätt	  och	  perspektiv	  på	  lärande	  och	  det	  

är	  verkligen	  ett	  väldigt	  viktigt	  syfte	  enligt	  mig	  och	  jag	  tycker	  på	  ett	  sätt	  att	  det	  är	  synd	  att	  

det	  är	  jag	  av	  mina	  kollegor	  som	  har	  gått	  denna	  kurs.	  Jag	  är	  inte	  på	  något	  sätt	  fullärd	  det	  

vet	  jag	  men	  jag	  är	  redan	  frälst	  om	  man	  säger	  så	  och	  behöver	  inte	  övertygas	  om	  att	  

entreprenörskapet	  ska	  få	  ta	  plats	  i	  dagens	  skola.	  Jag	  önskar	  att	  fler	  av	  mina	  kollegor	  

hade	  fått	  vara	  med	  och	  höra	  om	  de	  andra	  deltagarnas	  projekt	  och	  erfarenheter	  så	  att	  de	  

också	  kunde	  bli	  frälsta	  men	  nu	  är	  det	  upp	  till	  mig	  att	  förmedla	  ordet	  vidare	  och	  jag	  

tycker	  att	  jag	  får	  mer	  och	  mer	  stöd	  för	  mitt	  arbete	  ju	  fler	  år	  vi	  har	  varit	  igång.	  Många	  av	  

mina	  kollegor	  tycker	  att	  det	  är	  kul	  när	  eleverna	  kommer	  och	  ställer	  frågor	  om	  sina	  

projekt	  som	  är	  kopplade	  till	  deras	  ämne	  och	  behöver	  eleverna	  hjälp	  ställer	  de	  gärna	  upp	  

vilket	  är	  guldvärt.	  	  
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I	  denna	  dokumentation	  ska	  det	  ingå	  förslag	  på	  insatser	  för	  att	  kommunicera	  ett	  

entreprenöriellt	  förhållningsätt	  till	  kollegor	  och	  elever.	  Att	  göra	  det	  till	  mina	  elever	  gör	  

jag	  dagligen	  i	  mitt	  arbete	  i	  mina	  kurser	  men	  tror	  mig	  när	  jag	  skriver	  att	  jag	  har	  haft	  

många	  och	  långa	  diskussioner	  med	  min	  ledning	  om	  hur	  man	  ska	  göra	  det	  till	  sina	  

kollegor.	  När	  jag	  var	  ny	  var	  jag	  en	  riktig	  stridis	  som	  ville	  ha	  med	  alla	  på	  tåget	  på	  en	  gång	  

men	  med	  åren	  har	  man	  fått	  lära	  sig	  att	  det	  inte	  är	  riktigt	  så	  enkelt.	  För	  många	  är	  ordet	  

entreprenörskap	  kontroversiellt	  vilket	  man	  även	  har	  kunnat	  läsa	  om	  i	  den	  litteraturen	  

som	  vi	  har	  haft	  till	  kursen5.	  Många	  kopplar	  ordet/ämnet	  bara	  till	  ekonomi,	  företagande	  

och	  kapitalism.	  Nu	  istället	  för	  att	  vara	  en	  stridis	  så	  försöker	  jag	  lyfta	  fram	  de	  exemplen	  

som	  redan	  görs	  och	  föreslår	  hur	  vi	  kan	  bygga	  vidare	  på	  dem	  för	  att	  öka	  inslagen	  av	  

entreprenörskap	  mer.	  Det	  känns	  som	  en	  mer	  framkomlig	  väg.	  Jag	  bjuder	  även	  in	  dem	  

som	  visar	  intresse	  att	  vara	  med	  på	  mina	  lektioner	  och	  när	  eleverna	  behöver	  hjälp	  kring	  

något	  visst	  kopplat	  till	  något	  ämne	  så	  passar	  jag	  på	  att	  förklara	  för	  den	  läraren	  de	  

behöver	  hjälp	  av	  varför	  det	  är	  så	  viktigt	  i	  det	  stora	  hela	  att	  vi	  alla	  hjälps	  åt	  med	  

entreprenörskapsarbetet.	  Många	  av	  mina	  kollegor	  ser	  mig	  som	  en	  kuf	  som	  tjatar	  om	  

mitt	  hjärtebarn	  hela	  tiden	  men	  i	  och	  med	  att	  arbetet	  har	  gått	  skapligt	  bra	  så	  kan	  de	  ändå	  

se	  att	  det	  har	  en	  plats	  i	  skolan.	  

	  

Det	  kommer	  att	  dröja	  länge	  än	  innan	  entreprenörskap	  är	  något	  helt	  naturligt	  i	  skolans	  

värld	  även	  om	  det	  står	  att	  det	  ska	  finns	  i	  våra	  styrdokument	  som	  vi	  alla	  ska	  följa	  men	  jag	  

tror	  att	  vi	  är	  på	  väg.	  Ska	  Sverige	  och	  Europa	  klara	  sig	  i	  den	  globala	  konkurrensen	  

framöver	  så	  måste	  vi	  träna	  våra	  elever	  i	  hur	  man	  tar	  för	  sig,	  träna	  dem	  i	  problemlösning	  

och	  kommunikation,	  träna	  dem	  i	  lagarbete	  och	  idéskapande.	  Vi	  måste	  låta	  elevernas	  

drivkraft	  få	  leva.	  
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