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En lärarhandledning baserad på 22 kompetenser som utmärker 
det entreprenöriella förhållningssättet. 



 

 

Inledning 
 

Entreprenöriellt lärande är ett förhållningssätt och ett alternativ till den 
mer traditionella undervisningen. Denna skrift syftar till att försöka ge en 
bild av kärnpunkterna med entreprenöriellt lärande och kompetenserna 
som detta kan utveckla.  
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1. Vad är entreprenöriellt lärande?  

 

1.1 Entreprenörskap 

Entreprenörskap är en dynamisk och social process, där individer, enskilt 
eller i samarbete, identifierar möjligheter och gör något med dem för att 
omforma idéer till praktiska och målinriktade aktiviteter i sociala, 
kulturella eller ekonomiska sammanhang (Nutek, 2007).  

1.2 Entreprenöriellt lärande 

Entreprenöriellt lärande är ett sätt att arbeta som stödjer att eleverna får 
ut mer av sin naturliga förmåga och denna lärandeform ger dem även en 
ökad motivation och framtidstro för elever (Peterson och Westlund, 
2007).  
  

 
Bild från Clipart 

 

1.3 Samhälle och kultur 

Det entreprenöriella lärandet är ett sätt att ge elever en sådan bas som 
dagens arbetsliv och samhälle kräver. Det står i styrdokument och 
läroplaner att skolans uppdrag är att utbilda elever så att de kan klara sig 
i ett föränderligt samhälle. 
Hardgreaves (2004) som döpt dagens samhälle till kunskapssamhälle 
och beskriver verkligheten vi lever i som en kunskapsekonomi framhåller 
att det är kreativitet och initiativförmågan hos människor som driver 
våra samhällen framåt. Om inte våra samhällen ska stanna upp måste 
dessa förmågor hos individerna utvecklas i skolorna (Hardgreaves, 
2004). 
I Lpo-94, (s.15) står det att ”Eleverna skall kunna orientera sig i en 
komplex verklighet, med ett stort informationsflöde och en snabb 
förändrings- takt.” Gardner (2009) vidhåller att syntetiseringsförmågan, 
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det vill säga förmågan att sätta samman olika delar till en 
sammanhängande helhet, kommer att vara en viktig del av lärandet i 
framtiden och att de förändrade tiderna kräver ett annat sätt att 
undervisa i skolorna. 
Det entreprenöriella lärandet stärker lärare och elevers förmåga att möta 
utmaningar i dagens och morgondagens arbetsliv (Peterson och 
Wiklund, 2007). 
Det kan vara en värdefull vetskap att entreprenöriellt lärande har samma 
mål som läroplanen. Läroplanens riktlinjer är även att undervisningen 
ska utgå från barns behov. I dag spelar kultur och media en stor roll i 
samhället och många barn har behov av att uttrycka sig på ett eller annat 
sätt.  
En viktig utgångspunkt i det entreprenöriella lärandet är att utgå från 
barns behov. Denna utgångspunkt kan även hittas hos Vygotskij som 
starkt vidhåller det aktiva lärandets fördelar som innebär att elever inte 
bara ska sitta passiva och ta emot information som någon annan 
berättar. Pedagogen framhåller att elever själva måste få söka efter svar 
till sina frågor och hitta mening till sina upplevda erfarenheter 
(Vygotskij, 2010). 
Dewey (2005) framhåller att undervisningen ska baseras på den enskilde 
individens erfarenheter. Dewey förtydligar begreppet erfarenheter och 
uttrycker det som individens faktiska livserfarenheter. 

1.4 Samarbete 

Entreprenöriellt lärande syftar till att elever ska lära sig att samarbeta 
och att vara goda medlemmar i en grupp vilket är en kompetens som 
behövs och efterfrågas av arbetsgivare i dag. Till nödvändiga 
kompetenserna räknas även kreativitet, handlingskraft, och 
ansvarstagande. Dessa kompetenser utvecklas genom entreprenöriellt 
lärande framhärdar (Nutek, 2007). Genom många och betydelsefulla 
kontakter vill föreningen framtidsfrön att elever ska få verkliga 
erfarenheter av samhället utanför skolan. 
Genom att bjuda in företag, media och näringsliv till skolor kan man 
sprida tanken med entreprenörskap. Skolan kan öka barns 
självförtroende genom att uppmuntra deras naturliga företagsamhet 
(Framtidsfrön, 2010).  

1.5 Undervisning 

Denna lärarhandledning är inte en allomtäckande beskrivning på hur 
man undervisar för entreprenöriellt lärande. Den visar ett 
förhållningssätt och ett alternativ till en mer traditionell undervisning. 
Entreprenörskap har blivit en angelägenhet som skolpolitiker, 
skolledare, lärare och utbildningsväsen världen över måste förhålla sig 
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till. Det finns ingen enkel och entydig modell för hur man kan arbeta med 
entreprenöriellt lärande i skolan enligt (Skolverket, upplaga 7000, 2010). 
Lärandet syftar till att utveckla fler kompetenser hos eleverna än de rent 
ämnesspecifika. Entreprenöriellt lärande är heller inget man utför under 
vissa lektioner för att öva upp entreprenörskap utan det kan integreras i 
alla ämnen. Det är ett förhållningssätt till lärande och en pedagogisk 
undervisningsplattform (Peterson och Westlund, 2007). 

1.6 Entreprenörskap i skolan 

Föreningen framtidsfrön startade 2004.  Idag finns 120 skolor i Sverige 
som arbetar med modellen. Framtidsfrön tillhandahåller verktyg för 
intresserade lärare. Eleverna ska mötas där de står och vill arbeta mer 
verklighetsbaserat. Autentiska personer lyssnar på vad elever har för svar 
och bemöter dem därefter. Deras motto är att så många som möjligt ska 
känna att de vill, vågar och kan.  

1.7 Entreprenörskapsforum 

Entreprenörskapsforum som arbetar under NUTEK konfererar om hur 
morgondagens skola ska se ut och deras undersökningar sker hos 
beslutsfattare och skolledning för att senare innefatta även lärare och 
därigenom elever. Deras syfte är att skapa den företagsamma skolan. 
Entreprenörskapsforum diskuterar frågor som ungdomsarbetslöshet, 
ökad konkurrens, hur kan skolorna präglas av entreprenöriellt lärande? 
Forumet diskuterar även om de nya läroplaner och direktiven. Holmgren 
(2010) har gjort en process studie om den företagsamma skolan 
(entreprenorskapsforum.se, 2010).  

1.8 Snilleblixtarna 

Snilleblixtarna startade år 2006 som en ideell förening. Åldersinriktning 
är från förskolan till år 5 och målet är att öka barnens intresse för teknik, 
naturvetenskap och entreprenörskap (snilleblixtarna.se, 2010). 

1.9 Finn upp 

Finn upp är en pedagogisk metod för att skapa uppfinnarlust hos barn 
från skolår 6 till 9.  
Syftet är att elever ska hitta ett vardagsproblem och stimuleras att kunna 
hitta på egna lösningar (finnupp.se, 2010). 

1.10 KomTek 

Komtek samarbetar med tekniska museet i Stockholm och de utvecklades 
i ledning av Nutek som bytt namn till tillväxtverket. Deras idé bygger på 
en blandad teknik och entreprenörsfilosofi om att göra barn och 
ungdomar intresserade av teknik med ett entreprenöriellt lärande i 
bakgrunden (tekniskamuseet.se, 2010).  
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1.11 Kompetens och kunskap 

Kompetensbegreppet innefattar drivkraft och handlingsförmåga samt 
kan definieras som ”en individs potentiella handlingsförmåga i relation 
till en viss uppgift, situation eller kontext” Kunskapsbegreppet är mer 
statiskt och ämnesbundet i jämförelse med kompetensbegreppet som kan 
ses i ett vidare perspektiv framhåller Ellström i (Peterson och Westlund, 
2007).     

1.12 Jämförelse med den mer traditionella undervisningen  

I den mer traditionella undervisningen är det läraren som står i centrum 
i klassrummet och styr undervisningen därifrån. Traditionellt sätt har 
pedagogen haft en auktoritär ledarstil. Pedagogen har ställt frågor till 
eleverna. Pedagogen förväntar sig och berättar även de rätta svaren. 
Eleverna har tränats till att hitta rätta svar och ”rätt” kunskap. 
Examinationerna har bestått av prov och den traditionella läraren 
fokuserar vanligen på teorier och har alla svar. 
I det entreprenöriella lärandet är elevens eget lärande i centrum. 
Exempelvis är möbleringen i klassrummet elevanpassat, lärare, arbetslag 
och elever bestämmer tillsammans innehåll och arbetssätt. Pedagogen 
har en ledarstil med personlig auktoritet. Elever lär sig att det inte endast 
finns ett ”rätt” svar på frågor utan lär sig hitta olika sätt att skapa 
kunskap och därigenom utvecklas. I stället för prov utvärderas 
lärprocessen tillsammans med läraren. Pedagogen stimulerar en 
sökprocess och frågar efter information samt ställer frågor som ”vad vill 
du lära dig.” EPL fokuserar på mer erfarenheter än teorier och syftar till 
att ge elever en helhetsbild snarare än små delar av kunskap och lärande 
(Peterson och Westlund, 2007).  

 

2. De 22 entreprenöriella kompetenser 
 

Entreprenöriellt lärande syftar till att utveckla 22 värdefulla kompetenser 
inom:  

 Personligt ledarskap och självkunskap 

 Förändringskompetens och lärande 

 Ta-sig-församhet 
 (Peterson och Westlund, 2007).  

 

2.1 Personligt ledarskap och självkunskap 

Personligt ledarskap och självkunskap handlar om att man kan förstå och 
upptäcka sig själv i positiva avseenden. I skolan betyder det att elever ges 
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möjlighet att upptäcka vad de är bra på och vad de är intresserade och i 
och med detta grunda ett stärkt självförtroende. 
(Peterson och Westlund, 2007) 
 
 ”Skolans uppgift är att låta varje enskild elev finna sin unika egenart...”,  
 Lpo-94,  s.13          
 

2.1.1 Självkänsla och självförtroende 

Den välutvecklade självkänslan är att vara nöjd med sig själv. Låg 
självkänsla kan göra att man känner sig misslyckad när man inte lär sig 
något lika snabbt som någon annan. Självförtroendet är kopplat till det vi 
kan.  

2.1.2Personliga gränser och integritet 

En medvetenhet om vem jag är och vem jag inte är, vem jag vill vara och 
inte vill vara, vad jag kan och vad jag inte kan. Ju tydligare detta blir 
synligt för andra desto bättre blir våra relationer till andra människor. 
 
 
 

2.1.3 Behov & lust 

Att göra det skolarbete som man har lust med kan ge glädje och 
inspiration. Försök om möjligt att diskutera med elever vad de har lust 
med (skolarbete förstås). Det ger ett mycket bättre resultat och är 
värdefullare för eleven om lusten finns med i arbetet. För att vi ska må 
bra måste behoven tillgodoses: frisk luft, mat, sömn, motion, vänner. 

2.1.4 Uppmärksamhet och bekräftelse 

Uppmärksamhet och bekräftelse är en stor del av elevens vardag, 
eleverna vill vara roliga och ”coola” inför de andra. När de blir klara över 
sina värderingar behöver de inte spela tuffa, när de vet var de står. 

2.1.5 Konsekvensbedömning 

Historiskt sett har konsekvenser betytt belöning eller bestraffning. I 
skolan och hemmet blir man ofta belönad eller bestraffad beroende av sin 
handling. Det är någon annan som bedömer ens handlingar, läraren 
sätter betyg och bedömer vad som är bra och dåligt, man lär sig och gör 
de ”rätta” sakerna för att behaga någon annan än sig själv. Inom 
pedagogikens värld leder detta ofta till så kallad ytinlärning. Om det 
alltid finns någon som säger åt en vad man ska göra och hur, någon 
annan ska se till att jag får en uppgift, kan det bli så att man förväntar sig 
det även som vuxen.  
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2.1.5 Ansvarstagande 

Om en elev gör uppgifter bara för att behaga andra och inte sig själv kan 
det lätt bli så att arbetet inte blir lika lustfyllt och meningsfullt som om 
eleven har insikt om att lärandet i skolan är bra för ens egen skull. 

2.1.6 Känslohantering 

Barn är ofta bra på att uttrycka sina känslor när de är arga, glada, trötta, 
ledsna eller bara vill vara i fred. Det är bra att kunna hantera inre och 
yttre konflikter.   

2.1.7 Medvetenhet om sina talanger 

Talang står för en unik egenskap eller något som man nästan måste vara 
ensam i världen om att kunna. Så behöver det inte alls vara. En 
framväxande entreprenörsanda kan börja med att man upptäcker och 
förstår sina egna talanger. Detta kan man göra själv eller få hjälp av 
andra. Alla har någon talang, att plocka fram dessa och få dem att 
utvecklas är entreprenöriellt lärande. 
 

2.1.8 Värderingstydlighet 

Idag lever människor med fantastiskt många valmöjligheter, detta 
medför valsituationer som är svåra att överblicka. Att bli medveten om 
sina värderingar kan betyda ett förändrat beteende då värderingen ligger 
till grund för handlandet. Det underlättar för eleverna om de blir 
medvetna om sina värderingar och bidrar till att göra dem trygga.     

2.1.9 Tålamod & uthållighet 

Tålamod och uthållighet är bra egenskaper under framväxten av idéer 
och en viktig aspekt för entreprenörsandan.  

2.1.10 Förmågan att kunna hantera osäkerhet och tvetydighet 

Trygghet, fasta rutiner och regler i klassen ger elever en säker grund att 
stå på. De fasta rutinerna och reglerna gör att elever klarar ändrade 
förhållanden i undervisningen. Det kan vara spännande för elever att 
uppleva annorlunda och nya situationer. Detta kan pigga upp och göra 
elever inspirerade till att lära sig något nytt.  

2.2 Förändringskompetens och lärande 

”Ju större förändringsförmåga, desto bättre förutsättningar att kunna 
möta nya utmaningar” (Peterson och Westlund, 2007). 
Elever som är vana med ordning, regler och struktur i klassrummet har 
lättare att klara av förändringar.   
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2.2.1 Förmågan att reflektera 

Förutsättning för en god entreprenörsanda är en god reflektionsförmåga. 
När eleven analyserar vad som gick bra eller dåligt och även hur man 
gjorde när det gick dåligt samt hur man gjorde då det gick bra, kan denna 
lära sig om sitt eget lärande och bli bra på hur man lär sig på bästa sätt, 
vilket leder till studieglädje och framtida motivation. 

2.2.2 Gränslöst lärande 

Innebär att ge elever de verktyg som de behöver för bearbetning och 
hämtning av information. Entreprenörsandan kommer att bejaka att elev 
inte känner begränsningar för att söka svar på sina frågor. Med fördel 
kan människor i deras närhet svara på frågor, de kan kontakta företag, 
myndigheter, andra klasser, lärare eller föräldrar för att ta reda på saker.  

2.2.3 Abstraktion och konkretisering 

En kompetens som gör att man kan identifiera möjliga skeenden och 
händelser, som gör det lätt att se mönster och ställa viktiga frågor. Man 
går från det abstrakta och gör det mer konkret.    
 

2.2.4 Motivation och framtidstro 

Den inre motivationen är mycket kraftfullare än den yttre som kan 
komma av belöningar eller bestraffning. Framtidstron kan utvecklas av 
att man ser sig själv i ett meningsfullt sammanhang i framtiden. Den inre 
motivationen betyder att eleven tycker om att gå till skolan och ser en 
djupare mening. 

2.2.5 Lösningsorienterat tänkande 

I stället för att stirra sig blind på ett problem kan eleven övas upp att se 
lösningar och använda dessa förmågor i nya situationer. 

2.2.6 Kommunikationskompetens 

När undervisningsformen är sådan att man har kontakter med många 
olika personer genom studiebesök, föreläsare, autentiska personer lär sig 
elever att kommunikation ger något, att man lär sig av att ta del av 
andras erfarenheter samt hur man kommunicerar.  

2.2.7 Nätverkskompetens 

Samarbeten genom teman, olika lärarlag och elever, nya grupperingar 
samt grupper är några exempel på hur EPL kan utvecklas. 
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2.2.8 Omvärldsorientering 

En medvetenhet om att omvärlden påverkar vår miljö och våra liv. Även 
närmiljön påverkar oss. Vi kan vilja likna andra och andra kan vilja likna 
oss.  

2.3 Ta – sig - församhet 

Ta sig församhet innebär en kompetens att se en möjlighet och göra 
något med den (Petersson och Westlund, 2007).  

2.3.1 Idéutvecklingskompetens 

Kompetensen innebär att man kan kläcka idéer, vidareutveckla gamla 
idéer eller skapa något tillsammans, ibland kanske ensam under lång tid. 
Kompetensen består av att veta hur man gör detta.  

2.3.2 Handlingskraft 

Handlingskraften drivs av hur intresserad och motiverad en person är. 
Ju mer intresse och engagemang det finns desto större handlingskraft. 

2.3.3 Projekt- och organiseringskompetens 

Denna kompetens kanske elever är duktiga på i gymnasiet. Det är ändå 
inte fel att yngre elever tillåts prova på att organisera små uppdrag eller 
verksamheter. Det behöver inte vara stora projekt. Det är lika viktigt att 
kunna vara med i ett projekt som att kunna leda det. 
 
Att skapa entreprenöriellt lärande i skolan och elever som kan ta för sig 
innebär att låta elever ta mer ansvar över sitt lärande, låta dem ta mer 
egna initiativ och därigenom utveckla självständighet (Leffler, 2002).    
 

3. Entreprenöriellt lärande i riktlinje med läroplanen 
 

Syftet med det entreprenöriella lärandet överensstämmer med det som 
läroplanen har som normer, mål och riktlinjer.  
Nedan citeras Lpo-94 ur Lärarboken (2009/2010).     

 

Entreprenöriellt lärande stärker lärare och elevers förmåga att möta  
utmaningar i dagens och morgondagens arbetsliv (Peterson och 
Westlund, 2007) 
”Eleverna skall kunna orientera sig i en komplex verklighet, med ett 
stort informationsflöde och en snabb förändringstakt.”  (s.15) 

 
Entreprenöriellt lärande stödjer eleverna i att frigöra mer av sin naturliga 
potential samt främjar en ökad motivation och framtidstro (Peterson och 
Westlund, 2007).   
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”Skolans uppgift är att låta varje enskild elev finna sin unika egenart…” 
(s.13) 

    
Entreprenöriellt lärande ger elever möjlighet att utveckla kreativitet och 
handlingskraft (Peterson och Westlund, 2007). 
 ”.utvecklat sin förmåga till kreativt skapande…”, (s.19) och ”lär sig att 
lyssna, diskutera, argumentera och använda sina kunskaper…”  (s.18) 
 
Entreprenöriellt lärande är en pedagogisk form som syftar till att stärka 
individens självförtroende och självkänsla (Peterson och Westlund, 
2007)                                                                                                           
”Personlig trygghet och självkänsla grundläggs i hemmet, även skolan 
har en viktig roll därvidlag.” (s.16) 
 
Entreprenöriellt lärande är ett utmärkt sätt att stimulera motivationen 
och engagemanget hos eleverna i skolans alla ämnen (Peterson och 
Westlund, 2007). 
 ”Läraren skall stärka elevernas vilja att lära och elevens tillit till den 
egna förmågan.”  (s.21) 

 
Entreprenöriellt lärande lär elever konsekvensbedömning, 
ansvarstagande, behov & lust, känslohantering, värderingstydlighet, 
självkänsla & självförtroende (Peterson och Westlund, 2007). 
”Skolan skall ansvara för att eleverna inhämtar och utvecklar sådana 
kunskaper som är nödvändiga för varje individ och samhällsmedlem”   
(s.18) 
 
Entreprenöriellt lärande är en utmärkt pedagogisk form för att skapa 
möjligheter för de elever som börjat utveckla en inlärd hjälplöshet att 
väcka liv i den egna drivkraften (Peterson och Westlund). 
”Utforskande, nyfikenhet och lust att lära skall utgöra en grund för 
undervisningen.”  (s.18) 
 
Entreprenöriellt lärande gör elever demokratiskt delaktiga i sitt eget 
lärande (Peterson och Westlund, 2007).    
”Det offentliga skolväsendet vilar på demokratins grund.”  (s.13) 
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4. Lärarhandledning 

4.1 Matematik 

 

 

 

 
 

 
 
 

Kommunikationskompetens & gränslöst lärande  
För att ge elever konkreta upplevelser av att man kan lära sig av andras 
erfarenheter och hur man kommunicerar. 
Tips: 
Elever intervjuar föräldrar, släktingar, grannar och bekanta och be 
dem att berätta hur de använder/använde matematik på sina arbeten 
samt vilka räknesätt de behöver kunna. 

Idéutvecklingskompetens 
Idéer bygger och utvecklas ofta ovanpå andras idéer. Elever ligger på 
olika nivåer i matematik låt dem lösa problem tillsammans. De kan 
skapa och utveckla exempelvis matematikspel tillsammans på papper 
eller i slöjden. Slöjd innehåller mycket matematik vilket är ett utmärkt 
tillfälle för lärare att arbeta tvärvetenskapligt.  

Lösningsorienterat tänkande 
Att kunna lösa problem och kunna göra något åt dem är en av EPL:s 
kompetenser. För att elever inte ska fastna i ett problem eller något de 
tycker är svårt och kunna gå vidare på egen hand måste elever lära sig 
att formulera sig och ställa frågor som hjälper dem att hitta lösningar i 
stället för att stirra sig blinda på problem och vänta på hjälp. Elever 
som lär sig denna kompetens blir duktiga på att även hitta möjligheter 
i sin vardag och göra något av dem.  

Reflektionsförmåga 
En av förutsättningarna för att utveckla en entreprenörsanda är att 
elever lär sig att reflektera och ställa frågor till sig själv. Vad var det 
som gick bra på lektionen i dag? Vad var det som gick mindre bra? Hur 
och vad gjorde jag när det gick bra? Hur och vad gjorde jag när det gick 
mindre bra? Ge elever en chans före lektionstid slut till att reflektera! 
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4.2 Svenska 

 

 

       
 
 
 
 

Medvetenhet om sina förmågor 
Att upptäcka förmågor och utveckla dessa är entreprenöriellt lärande. 
Om pedagogen märker att någon elev har talang i detta ämne så är det 
inte fel om den eleven får reda på detta och uppmuntras till att kunna 
utveckla denna förmåga.  
 

Mål: Ta vara på allas förmågor, ta för sig, reflektionsförmåga, 
lösnings- orienterat tänkande, idéutveckling, kommunikation & 
gränslöst lärande samt att lära sig samarbete. Alla kan vara med.   
 
Lektionsförslag: www.lektion.se Välj matematik, årf-6 sökord: 
problemlösning Lektion 1: Öppna utsagor – enheter. Lektion 2: Ute- 
matematik med samarbetsövningar. Lektion 3: Siffervisa, år 2008   
  
Entreprenöriella startverktyg kan du hitta på framtidsfron.se 

Medvetenhet om sina talanger 
En framväxande entreprenörsanda kan börja med att man upptäcker 
sina talanger. Att vara bra på att hitta på historier och skriva ned dessa 
är en gåva som bör uppmuntras. Pedagogen kan lyfta och berätta om 
några av världens stora författare. Inspirera till fortsatt skrivande.    

Kommunikationskompetens & gränslöst lärande 
Entreprenöriellt lärande innebär att kunskap skapas genom konkreta 
upplevelser av kommunikation och kunskap kommer från många olika 
källor. Detta innebär att ge elever rika möjligheter att utveckla språket 
genom att använda så många kommunikationskanaler såsom Internet, 
webben, TV, radio, film, teater & pjäser, dikter & poesi, debatt, 
intervju, recept, loggböcker, favoritprogram, människor i omgivningen 
kan intervjuas, listan kan göras hur lång som helst. Språket finns 
överallt kring oss.   
När elever ska berätta vad de gjort under lov och helger är det 
fördelaktigt att de får intervjua varandra i par och sedan får de berätta 
någon annans historia.  

http://www.lektion.se/
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4.3 Engelska 
 

 
 

Handlingskraft 
Entreprenöriella kompetensen handlingskraft drivs och ökar med 
intresset och motivationen. När elever är intresserade och engagerade i 
sina uppgifter resulterar det i att det även blir handlingskraftiga. Låt 
elever skriva om teman som intresserar dem. Detta resulterar till 
större lust.  

Förmågan att reflektera 
Reflektionsförmågan är en av de viktigaste kompetenserna av de 22 
kompetenserna. Elever kan utveckla detta genom att skriv loggbok 
varje dag. Loggboken kan med fördel innehålla uppdatering om vad 
eleven ska tänka på från IUP samt reflektionsfrågorna: Var det något 
som jag tyckte gick lätt idag? Något jag tyckte var intressant? Något 
som var svårt? Vad gjorde jag när det var svårt? Hur gjorde jag? Något 
som var lätt? Hur gjorde jag? 

Mål: Utvecklandet av kommunikationskompetens & gränslöst 
lärande, medvetenhet om sina talanger, lära sig att samarbeta, 
handlingskraft samt förmågan att reflektera.  
 
Lektionsförslag: 
Filer finns att ladda ned från www.Lektion.se välj Svenska och år f-6 
Sökord: Lyssna på varandra. Pdf-fil: Lektion: Lyssna & tala. Lektion: 
Intervjua din bänkkamrat om jullovet. Lektion: Titta på TV-läxa   
 
Entreprenöriella startverktyg och lektioner som kopieringsunderlag 
finner du på www.framtidsfron.se 

Kommunikationskompetens 
Att hämta erfarenheter genom att ta del av andras erfarenheter genom 
kommunikation är EPL. Bjud in engelsktalande personer till klassen.  
Integrera med information om hållbar utveckling på Engelska.  

http://www.lektion.se/
http://www.framtidsfron.se/
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4.4 Geografi 
 

 

 
 

Lektionstips: www.lektion.se välj ämne Engelska, år f-6. 
Sökord:Lyssna på varandra. Lektion: Titta på TV-läxa.  
Elevpaket: skolår 4-6. Magic som innehåller classbook, workbook, 
word trainer och CD-rom.  Undervisa i EPL: www.framtidsfron.se 
  

Kommunikationskompetens 
EPL innebär att man hämtar erfarenheter och kunskap från andra och 
man lär sig detta om exempelvis föräldrar som bott i ett annat land 
bjuds in och man ber dem berätta hur det var där. Kanske någon familj 
eller bekant har rest till ett spännande land på semester, bjud in någon 
som vill berätta, detta är mycket uppskattat och engagerande. 

Abstraktion och konkretisering 
Hög abstraktionsnivå innebär att elever får se saker från olika 
perspektiv. Det innebär att göra det abstrakta mer konkret. Elever kan 
arbeta två och två eller fler för att ta reda på saker som visar hur olika 
jordens resurser är fördelade samt hur olika människor lever, bor och 
arbetar i andra länder. Exempelvis kan utvecklingsländer jämföras 
med industriländer. Genom att elever får jämföra hur olika resurser 
kan vara fördelade får de större perspektiv och kan få förståelse för hur 
olika det är att vara rik eller fattig. Eller kan ta reda på om floder, 
största sjöar, största städerna samtidigt som de tar reda på hur 
människor lever och hur de försörjer sig. 
OBS: I denna lektion arbetar man samtidigt med samhällskunskap och 
med geografi i samma ämne!  Man kan även väva in hållbar utveckling 
och fundera över hur människorna påverkar miljön och sin omvärld 
samt hur omvärlden påverkar människorna. För att arbeta ännu mer 
ämnesövergripande kan elever även ta reda på vilken teknik som 
länderna använder mest. Det är ofta det tekniska som gör att länderna 
utvecklas, så då kan man undersöka vad för saker länderna exporterar.  

http://www.lektion.se/
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4.5 Teknik 
 

 
 

 

 

Behov och lust 
EPL innebär att öka elevers lust. Försök diskutera med elever om vad 
de har lust med och låta dem arbeta därefter ger inspiration och glädje 
i arbetet. När elever får några valmöjligheter att välja område, länder 
och vara med i lärarens planering betyder det att man arbetar med 
EPL. 

Mål: Att utveckla kommunikationskompetens, elever ska se olika 
perspektiv och att öka intresse & lust. 
 
Lektionsförslag:  www.lektion.se ämne: geografi. År f-6. Lektion 1. 
Världens regnskogar krymper. Lektion 2. Tågluff i Europa 
 
Entreprenöriella startverktyg: www.framtidsfron.se 

Omvärldsorientering 
EPL ska ge elever en medvetenhet om att omvärlden och närmiljön 
påverkar våra liv. Prata först med elever om vad teknik är och hur den 
används. När elever är medvetna om vad teknik är samt hur den 
används kan de börja fundera över hur teknik påverkar oss?  Vilka 
tekniska system använder de själv varje dag? Hur kan teknik användas 
på bästa sätt för miljön? Vad vill de själv ta reda på? Bjud in företag 
från närmiljön. Kontakta företag och gör studiebesök! 

Mål: Teknikmedvetenhet 
Lektionsförslag: www.lektion.se Ämne: Matematik, teknik sökord: 
Samarbete 
Lektion 1. Bygga och beskriva. Lektion 2. Gruppuppgift i 
problemlösning. 
www.cetis.se , ett undervisningsmaterial om teknik i skolan.  
Temapaket om energi kan beställas på www.lektion.se tema om energi, 
utbudet.se 
 
Entreprenöriella startverktyg: www.framtidsfron.se 
 

http://www.lektion.se/
http://www.lektion.se/
http://www.cetis.se/
http://www.lektion.se/
http://www.framtidsfron.se/
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5. Integrering i olika ämnen 
 

 

 
 

 
 

Samarbete 
1. Låt elever som kan och vill få hjälpa andra med arbetsuppgifterna 
om det är så att en kamrat vill ha hjälp. De medmänskliga aspekterna 
tränas och de omtänksamma personerna får möjlighet att använda 
sina förmågor. Detta leder även till att eleverna själva får en förståelse 
för att alla lär sig olika snabbt och att alla är olika.  
2. Låt alla elever vara med om att hjälpa till med betydelsefulla 
uppgifter i klassen. Om det finns många elever som vill vara 
resursperson kan läraren ha en lista och byta ut resurselev varje vecka 
eller dag. OBS: bra om eleverna får göra detta som en del av 
gruppsocialisering då gruppen är ny. Dock är det aldrig för sent att 
prova något annat! 
3. Låt elever så ofta som möjligt byta grupp så att de lär sig att kunna 
samarbeta med alla så att det inte blir så att de väljer samma kompis 
varje gång. Detta motverkar även att någon blir utanför. 

Medvetenhet om sina talanger 
Dela in eleverna i två eller tre grupper. Låt dem få identifiera sina egna 
och andras starka sidor och egenskaper, det som de kan och är bra på. 
Utifrån sina resurser ska eleverna göra egna ”tänkta” företag med hjälp 
av sina kunskaper och idéer. Företagen måste vara bra för miljö, hälsa 
och för dem som köper eller använder tjänsterna. 

Kopieringsunderlag och fler förslag finns på www.framtidsfron.se, 
entreprenöriella verktyg, fröretag  
 
Mål: Alla kan bidra med något värdefullt. Skapa tillsammans. 

http://www.framtidsfron.se/
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Självkänsla och självförtroende 
Enligt EPL ger lyckanden fortsatt motivation. Låt barn göra saker i 
egen takt och efter eget intresse. Självkänslan ökar när man gör något 
och lyckas efter sina egna förutsättningar. Lyckas man så ökar även 
självförtroendet. Lyckandet medför även inre motivation i 
fortsättningen. 
Mål: Ge elever tid och sådana uppgifter som de kan lyckas med. 

Personliga gränser och integritet 
EPL syfte är att elever ska bli säkrare i sin egen roll.  
Låt eleverna sätta sig ner tillsammans och svara på frågan:  
Hur tycker du att en person ska bete sig för att du ska tycka om 
henne/honom? 
Övningen kan med fördel göras i par. De får diskutera och fundera. 
Tips: Ett bra tips är att elever får hitta på en fiktiv person och hitta på 
olika egenskaper personen. Sedan kan eleverna tillsammans diskutera 
Och komma fram till vad de själva tycker.   
 
Mål: Att göra elever medvetna om sina egna värderingar. 

Behov och lust 
Elevers behov kan variera. Diskutera hur viktiga våra behov är för 
hälsan, ta en dag och bara må bra i skolan, åk någonstans, gå ut och ha 
lektion, fika, detta kan stärka lusten! En halv dag går säkert att ha till 
”må bra tid” även elever behöver detta! 
Mål: Att bryta rutiner kan väcka ny inspiration. 

Uppmärksamhet och bekräftelse 
Här kan man gå tillbaks till personliga gränser & integritet och jobba 
med det. När eleverna upptäcker sina gränser och på allvar får arbeta 
med detta och lär sig skillnaden mellan att bygga sunda relationer och 
att jaga uppmärksamhet på ibland osunda sätt kommer de att bli 
trygga i sig själv och slippa spela pajas och jaga uppmärksamhet. 
Mål: Elever lär sig att inse vad som är viktigt i skolan för egen skull. 

Konsekvensbedömning 
Entreprenöriellt lärande ska leda till att elever blir sin egen lyckas 
smed. Ingen annan ska ansvara över att man exempelvis arbetar, eller 
läser läxor, eller komma med idéer, eleven har ett eget ansvar och är 
kapabel att ta ansvar över sitt lärande och det är eleven själv som 
hjälper till med sin utveckling.  
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Goda förebilder: Visa bra förebilder av kända 
vetenskapsmän/kvinnor, uppfinnare, författare, idrottsmän/kvinnor, 
förebilder för freden i världen eller stora politiker eller positiva 
förebilder som bra medmänniskor. 
Mål: Man kan bli vad man vill om man lägger manken till.  

Ansvarstagande 
Låt elever prova på, om inte alltid så några gånger, att ansvara över ett 
längre arbete/tema och gemensamt bestämmer ni när detta förväntas 
vara färdigt. Målet ska vara exempelvis en gemensam 
utställning/galleri i klassen, uppvisning eller föreläsning/redovisning. 
Elever får välja hur de vill redovisa, vilket leder till större engagemang. 
 
Tips 1: Elever kan ansvara över olika saker i klassrummet. Exempelvis 
en anslagstavla med tidningsurklipp, se till att det är fint och ordning i 
kapprummet, ta hand om radergummin & pennor, böcker, 
högläsningsböcker, skojiga aktiviteter, spel osv. 
Tips 2: Det kan finnas så kallade rastkompisar som ser till att inte 
någon blir ensam. Några elever kan ansvara för rasternas lekmaterial.  
Tips 3: Det är utmärkt att ha en klass eller skoltidning som elever 
ansvarar för och ger ut, elever från olika klasser kan vara med! Detta 
leder till utökad samhörighet mellan klasser! 
Mål: Ta eget ansvar över arbeten.       



18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Känslohantering 
Ta en stund och diskutera dessa känslostämningar med eleverna och 
prata om att det är okej om man är ledsen någon dag eller om man inte 
är på humör, tala om det för kompisar och lärare, det behöver inte vara 
något konstigt då det är högst mänskligt och okej att vara trött, men 
om man talar om det så vet de andra det. Detta medför att onödiga 
bråk och konflikter kan undvikas. Varje morgon kan det vara bra att ta 
det lugnt, var och en får berätta om det är något särskilt, på detta sätt 
kan elever som annars är tysta tränas att säga sitt. 
 
Mål: Öka EPL-kompetensen att kunna hantera inre och yttre 
konflikter.  
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6. En jämförelse mellan traditionell och 
entreprenöriell undervisning 

 
Lärare i centrum.                     Elever i centrum. 

 

 
                      
 
Skolämnen Traditionell 

undervisning 
Entreprenöriellt 
förhållningssätt  

Svenska Läraren delar ut uppgifter, 
elever löser med hjälp av 
läraren och facit. 

Elever använder språk och 
skrift i meningsfulla 
sammanhang. 

Matematik Elever räknar i sina 
matteböcker och uppgifter  
Mäter rutor och kvadrater 
i böcker. 

Verkliga och vardagsnära 
uppgifter, mäter även 
riktiga saker.  

 

Geografi 
Läser i skolböcker och 
löser uppgifter till den. 
Svarar på lärarens frågor. 

Elever är med i planering, 
ställer egna frågor gör 
grupp projekt.  

 

Engelska 
Lyssnar på engelskt 
skolmaterial. Löser 
uppgifter i boken. 

Ämnesintegrera och lyssna 
på exempelvis om hållbar 
utveckling på engelska. 

Musik Lär ut olika klassiska 
instrument. 

Hur görs musik idag? 
Uppmuntra att skriva egna 
låtar, ämnesintegrerat. 

Teknik Ingår teknik i er 
undervisning? 
Om inte, se till höger.  
 

Information om dagens 
teknik, vilken teknik är 
bäst för miljön? Vilket 
tekniskt område vill de 
lära sig mer om?    
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