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Betydelsefulla kompetenser

Med utgångspunkt i det samhälle som finns 
idag. Vilka 10 kompetenser anser du vara de 
viktigaste att skolan stimulerar? 

Välj själv om du vill specificera 
kompetenserna till olika årskurser.



Entreprenörskap som en 
nyckelkompetens

Marielle Peterson & Christer Westlund



Övergripande målsättning

"att bli världens mest konkurrenskraftiga och 
dynamiska kunskapsbaserade ekonomi, med 
möjlighet till hållbar ekonomisk tillväxt med 
fler och bättre arbetstillfällen och en högre 
grad av social sammanhållning"



8 Nyckelkompetenser

1. Kommunikation på modersmålet.
2. Kommunikation på främmande språk.
3. Matematiskt kunnande och grundläggande 

vetenskaplig och teknisk kompetens.
4. Digital kompetens.
5. ”Lära att lära”.
6. Interpersonell, interkulturell och social kompetens 

samt medborgerlig kompetens.
7. Entreprenörskap & företagaranda.
8. Kulturella uttrycksformer.



Historia och strategi

Från externa aktörer till interna processer
Från separat ämne till integrerad pedagogik, 
från event till process 
Uttalad målsättning i skolan 
Ministernivå, nationella direktiv



Innehåll

attityder för entreprenörskap
förmågor i entreprenörskap 
kunskap om entreprenörskap



Tre olika metoder

Klassisk teoriutbildning  (om)
Konkret idéförverkligande  (i)
Kompetens att anta och hantera utmaningar  
(för)



För Entreprenörskap

Hur pedagogisk teori och entreprenörskaps 
teori hänger ihop
= Entreprenöriellt Lärande
Klargör hur den entreprenöriella 
kompetensen har en plats i skolan
Implementerar verktyg och förhållningssätt i 
undervisningen (pedagogisk form)



Principer för 
Entreprenöriellt Lärande

Pedagogiska former
Lärarens roll
Skolans roll



Entreprenöriellt Lärande
Kompetenser hos eleverna

Personligt ledarskap
Förändringsförmåga & Lärande
Ta-sig församhet
Affärskunskap



Entreprenöriellt Lärande
Kompetenser hos eleverna

Personligt ledarskap - Självkunskap
Självkänsla vs. Självförtroende
Personliga gränser och integritet
Lust vs. Behov
Uppmärksamhet och bekräftelse
Konsekvensbedömning
Ansvarstagande
Känslohantering
Medvetenhet om sina talanger
Värderingstydlighet
Tålamod och uthållighet
Förmåga att hantera osäkerhet och tvetydighet



Entreprenöriellt Lärande
Kompetenser hos eleverna

Förändringsförmåga & Lärande
Förmåga att reflektera
Gränslöst lärande
Abstrahera och konkretisera
Motivation och framtidstro
Lösningsorienterat tänkande
Kommunikationskompetens
Nätverkskompetens
Omvärldsorientering



Entreprenöriellt Lärande
Kompetenser hos eleverna

Ta-sig församhet
Idéutvecklingskompetens
Handlingskraft
Projekt- och organiseringskompetens



Entreprenörskap
Kompetenser hos eleverna

Affärskunskap
Konceptualisering
Marknadsföring
Försäljning
Förhandling
Juridiska former
Branschkunskap
Etc.



Principer för 
Entreprenöriellt Lärande

Pedagogiska former
Lärarens roll
Skolans roll



Principer för Entreprenöriellt Lärande
Pedagogiska former

Ämnesövergripande
Projektorienterat
Värderingsbaserat
Självkunskap
Samverkan med samhället
Gnosjöpedagogik 
Lärandet ingår i ett större sammanhang



Principer för Entreprenöriellt Lärande
Lärarens roll

Processledare
Förstrukturerar
Coach/Handledare
Reflektion
Skapar utmaningar
Omvärldsbevakar
Samverkar med övriga pedagoger



Principer för Entreprenöriellt Lärande
Skolans roll

Utgångsplats för lärande
Skapar trygghet och struktur
Start- och landningsbana
Mötesplats
Administrativ central
Samverkan med samhället 
Ingår i ett större sammanhang



Vad är det i allt detta som gör att det blir 
entreprenörskap i skolan och inte bara 
samhällsorientering & spännande pedagogik, 
å andra sidan inte heller bara en starta-
egetkurs?

Entreprenörskap i skolan



1. Skillnad

I samspelet med omvärlden levererar eleverna 
lösningar och inte bara går på studiebesök, 
observerar yrken, förstår yrken, har mentorer 
eller löser intressanta problem. 

Och eleverna/studenterna tar egna initiativ till 
dessa möten.



2. Entreprenörskap i skolan

Resultatet är elever som står stadigt i en 
kaotisk omvärld och som har förmåga att 
skapa sin egen försörjning och gör sig själva 
till nytta för andra. Och som dessutom inte 
fastnar i egna eller andras problem, utan har 
lust, engagemang och tar initiativ för att 
skapa lösningar.



Från undervisning till EL
-en strategi

Steg 1 Utveckla grunderna i EL (motivation, 
ansvarstagande, etc).
Steg 2 Ge eleverna ägarskap, utmaningar 
och individualisering av lärprocessen. 
Steg 3 Omvandla personliga och 
gemensamma mål till försörjningsidéer. 



Ett konkret exempel

Ökat elevinflytande och ansvar
Erfarenhetsbaserat
Känslor
På riktigt
Introduktion
Göra det omöjliga möjligt
Skapar och antar utmaningar



Effekter från Hälsa & 
Ledarskapsprogrammet

Mycket högre motivation & effektivitet
Ökat mod
Börjar se många möjligheter
Växer som människor
Tar automatiskt ansvar
Gladare och mer positiva
Vad har varit sämst? Inget
Lämnat UF-processen och startat på riktigt



Motivationshöjare och dämpare

Gör två listor. 
En lista med alla signaler som du kan komma 

på som stimulerar elevernas kort- eller 
långsiktiga motivation. 

En annan lista med alla signaler som dämpar 
elevernas kort- eller långsiktiga motivation.



Annan Identitet?

Hur påverkas pedagogens identitet?
Hur påverkar det pedagogens roll i 

klassrummet?
Hur påverkar E L elevens identitet och roll?



Konsekvenserna av 
entreprenöriellt lärande.

Konsekvenser för lärare, elever och skola. Alla får nya 
förutsättningar. Hur hanterar man det? 

Vilka är de kritiska framgångsfaktorerna? 
Passar entreprenöriellt lärande alla? Alla ämnen? Hur 

börjar man? 
Måste skolledning stödja processen? Hur mycket? 
Vilka klartecken behövs "uppifrån"? 
Vilka "nya" kompetenser behöver lärare och elever 

utveckla för att lyckas? 



Frågor att fundera på

Vad av det vi uppfattar som problem, är 
verkligen problem?
Hur kan du tillsammans med en eller flera 
kollegor ta steg till ett ökat entreprenöriellt 
lärande? Exempelvis nödvändiga 
schemaändringar.
Vilka förändringar behöver vidtas för att öka 
elevernas entusiasm,  motivation och 
framtidstro?



Feedback och idéer

info@meuniversity.com
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