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I STOCKHOLMSREGIONEN

HANDLINGSPLANER MED HANDLINGSKRAFT!
STOCKHOLMS KOMMUNER VISAR VÄGEN

Sveriges framtid och
konkurrenskraft
är beroende av
entreprenöriella
förmågor

En hel bilaga om
entreprenörskap
i skolan!
DISTRIBUERAS I DAGENS NYHETER DEN 5 DECEMBER 2007
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S. 4
VI DRIVER ETT PROJEKT
– UNGT ENTREPRENÖRSKAP I STOCKHOLMSREGIONEN!

GENERATIONENS

Entreprenörskap är viktigt på både ett regionalt och individellt plan. Länsstyrelsen i Stockholm har under 2006/07 drivit projektet Ungt Entreprenörskap i
Stockholmsregionen.

ENTREPRENÖRER

S. 5
ENTREPRENÖRSKAP ÄR VIKTIGT BÅDE FÖR
EUROPA OCH SVERIGES KONKURRENSKRAFT

Sverige och Stockholm utvecklas genom företagsamma
människor. Ungt entreprenörskap är ett betydelsefullt
inslag i arbetet att få fler att bidra med sina idéer och sitt
kunnande.

Entreprenörskap är viktigt! Entreprenörskap finns med både i den europeiska
sammanhållningsstrategin och i Sveriges nationella strategi och ska göra EU till
världens mest konkurrenskraftiga och dynamiskt kunskapsbaserade ekonomi.

Storstockholm är hela Sveriges motor. Här bor mer än 20 procent av vårt
lands befolkning. Vi står för nästan en tredjedel av Sveriges ekonomi. Vad
som händer här spelar roll långt utanför regionens gränser.

S. 6
SVERIGES KONKURRENSMÖJLIGHETER HÄNGER PÅ
HUR VI LYCKAS UTVECKLA VÅRA TALANGER

Ny mark bryts av entreprenörer. Det är människor som tänker fritt,
som vågar och som inte säger ”det går inte”. Det är enskilda entreprenörer som en gång skapat de världsledande svenska företag som
är både Sveriges och Stockholms ryggrad.

Teo Härén, entreprenör, föreläsare och kreativitetsexpert, ger sin syn på kreativet och entreprenörskap i Sverige.

S. 7
HUR GÖR MAN ENTREPRENÖRSKAP I SKOLAN?

Nu ska vi göra det igen! Tillsammans ska vi lägga grunden till det nya
Stockholm. Nu är det dags för nästa generationens entreprenörer. Ett
framgångsrikt Stockholm ska bli en region i världen. Vi ska kunna
mäta oss med de allra bästa. Och vi ska göra det med de allra bästa
idéerna.

FSF, Forum för småföretagsforskning, har sökt svar på frågan och publicerade
under senhösten 2007 en forskningsrapport med namnet ”Entreprenörskap &
skolan”. Läs om hur entreprenörskap tar sig i uttryck i Sverige idag.

Att vara entreprenör är en livshållning. Den kan och ska vi utveckla i
skolan. Det sker genom det som skolan lär ut. Gedigna kunskaper är
en stabil grund för det entreprenöriella skapandet.

S. 8-9
KATTDAGIS, IDOLJURYN ELLER POLISJOBB?
ELEVDRÖMMAR OM VUXENLIVET

Men skolan bidrar också genom det sätt
på vilket den arbetar. Den skaparkraft
som var och en har ska lockas fram.
Nyfikenhet ska uppmuntras.
Foto: Johannes Jansson, norden.org

Entreprenörer – nybyggare – ska vi alla
vara, oavsett om vi väljer en framtid som
anställda eller som egna företagare.
Entreprenör är ett sätt att vara – ett
roligt och spännande sätt att leva.
Välkommen med på resan mot morgondagens Sverige!

Per Unckel
Landshövding

Annonsbilagan Ungt Entreprenörskap är ett samarbete
mellan Ungt Entreprenörskap i Stockholmsregionen och
Newsfactory AB.
PROJEKTLEDNING OCH FÖRSÄLJNING, NEWSFACTORY: Helena Delden, helena.delden@newsfactory.se,
Peter Gillemo, peter.gillemo@newsfactory.se
LAYOUT OCH TRAFFIC, NEWSFACTORY: Madelene Sörinder, madelene.sorinder@newsfactory.se
PROJEKTLEDNING OCH MATERIAL: Gabriella Holm, Länsstyrelsen, gabriella.holm@uestockholm.se
Kristina Grandin, Grandini, tina@grandini.se
TEXT: Kristina Grandin och Mia Hellström
REPRO: Grafit AB TRYCK: DNEX
Vill du veta mer? Gå in på www.uestockholm.se

Ungt Entreprenörskap i Stockholmsregionen drivs av Länsstyrelsen i Stockholms län med syfte att långsiktigt kraftsamla och stimulera intresset för entreprenörskap i skolan samt öka samarbetet mellan skola
och arbetsliv i regionen.

Vad drömmer dagens barn och unga om att bli när det blir stora? Vad tycker
de är roligast i skolan? Och vad har de för förebilder? Läs om barn i första
klass och gymnasieungdomars egna tankar.

S. 11-12
HANDLINGSPLANER MED HANDLINGSKRAFT
I Stockholms län har 17 kommuner deltagit i Ungt Entreprenörskap i Stockholmsregionens processutbildning – något som resulterat i handlingskraftiga
handlingsplaner. Med hjälp av handlingsplanerna ska entreprenörskap i skolan
bli en del av det vardagliga arbetet.

S. 14
ÖVRIGT
Inspirerad? Missa inte att beställa hem vårt
inspirationsmagasin med massor av läsvärda
artiklar, fakta och tips! Och missa inte heller vår
avslutningskonferens den 6 december!
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- Vi samarbetar med AIK fotboll,
handboll, hockey, innebandy, Solna
Vikings, Karolinska Institutet, KTH
och många ﬂer!

EL | elektriker, data
NATUR | medicin, natur
SAM | ekonomi, juridik
sam, språk
ELITIDROTT

www.solna.se/solnagymnasium

$E NYA ENTREPRENÚRERNA I 3TOCKHOLM
3TOCKHOLMS STAD ARBETAR AKTIVT FÚR ATT FÍ mER NYA ENTREPRENÚRER $ET
ËR MÚJLIGT TACK VARE SAMARBETE MED NËRINGSLIVET 0ROJEKTET 3TOCKHOLM
-ATCHNING OCH FÚRETAGET .ËRINGSLIVS(USET 3VERIGE !" .,3 HAR GEMEN
SAMT vVASKAT FRAMv OCH UTBILDAT BLIVANDE FÚRETAGARE I ENTREPRENÚRSKAP

6AD SËGER %NTREPRENÚRERNA SJËLVA

Har du en affärsidé!
Ta del av Venture Cup, vi erbjuder kostnadsfritt:
- Feedback
- Utbildning
- Handledning
- Inspiration
Dessutom är du med och tävlar om en total prispott på

1 460 000 kr
v*AG HADE MASSOR MED IDÏER MEN
lCK INGEN PRAKTISK HJËLP ) DISKUS
SIONERNA MED .,3 lCK JAG STRUKTUR
PÍ MINA IDÏER OCH JAG ËR NU IGÍNG
MED EN EGEN MODELLSKOLA SOM
HETER &UTURE -ODELSv

v$ET VAR BRA FÚR OSS ATT DELTA I
ENTREPRENÚRSPROGRAMMET 4ACK VARE
DEN SUPPORT VI lCK AV .,3 OCH
3TOCKHOLM -ATCHNING LYCKADES VI
TA OSS IGENOM ALLA SVÍRIGHETER OCH
DRIVER NU EN FRISÏR OCH FOTVÍRDS
SALONG I EGEN REGIv

9ASAY *ALLOW
&UTURE -ODELS
"IRGER *ARLSGATAN 
3TOCKHOLM
4FN  

3UNAN!LLEN (ENGAMI
3ALONG #HIANGMAI
&OGDEVËGEN 
"AGARMOSSEN
4FN n   

+ONTAKT TILL 3TOCKHOLM -ATCHNING WWWSTOCKHOLMSEMATCHNING
+ONTAKT TILL .ËRINGS,IVSHUSET 3VERIGE !" LG NARINGSLIVSHUSETSE

Läs mer på: www.venturecup.se
Venture Cup utvecklar dig och din idé

Venture Cup är en ideell organisation som bildades i Sverige 1998 av
McKinsey & Company och ﬁnns idag i hela Norden. Organisationen stöds
av Sveriges samtliga stora högskolor och universitet och drivs i samarbete
med näringsliv och offentlig sektor. 7 600 affärsidéer har processats i
tävlingen och av dessa har 32 procent utvecklats till bärkraftiga företag.
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VI DRIVER ETT PROJEKT - UNGT ENTREPRENÖRSKAP
I STOCKHOLMSREGIONEN
VI VILL FÅNGA DITT INTRESSE OCH ÖKA KUNSKAPEN
OM ENTREPRENÖRSKAP I SKOLAN.
Gabriella Holm, projektledare för Ungt Entreprenörskap
i Stockholmsregionen.

Projektledaren har ordet

ENTREPRENÖR
– EN SOM GÖR!
De finns överallt i samhället. En del
startar och driver företag. Andra
använder sin företagsamhet i en
anställning. Vissa driver idéer om förbättringar. Alla bidrar till välstånd och
tillväxt. För att utveckla och stimulera ungas entreprenöriella förmågor,
som kreativitet, nyskapande och
skaparlust, måste företagsamhet
och
entreprenörskap
integreras
tidigt och på ett mångfacetterat sätt
i skolornas undervisning.
tockholmsregionen och Sverige behöver entreprenöriella
människor och entreprenörskap är viktigt ur ett tillväxtperspektiv. Vi vet att entreprenörer
bidrar till förnyelse i samhället. Vi vet
också att barn och ungdomar som
redan i skolan fått en uppfattning

S

om företagande och fått träna på att
utveckla idéer och projekt blir mer positivt inställda till företagande. Dessutom
kommer förmågor som nyskapande och
kreativitet att bli allt viktigare i alla
delar av samhället framöver, inom offentlig verksamhet, föreningsliv, i den
sociala ekonomin och i skolan.
Slutsatsen blir att entreprenörskap är
viktigt för både regionen och individen
och att skolan bör utarbeta metoder för
hur den kan bidra till att utveckla entreprenöriella förmågor.
Länsstyrelsen i Stockholm har sedan
2004 drivit projektet Ungt Entreprenörskap i Stockholmsregionen. Under
2006-2007 har vi fokuserat på att
utbilda de 17 kommuner som anslutit
sig till projektet.

PROJEKTIDÉ
Projektet syfte är att långsiktigt
kraftsamla och stimulera
intresset för entreprenörskap
i skolan samt öka samarbetet
mellan skola och arbetsliv i
regionen. Ambitionen är att
sprida och integrera kunskap,
kompetens och engagemang för
frågan till nyckelpersoner inom
regionen.

– medverkande kommuner
utarbetat och presenterat
lokala handlingsplaner för
entreprenörskap i skolan.
– jämställdhet integrerats som
ett perspektiv på entreprenörskap
i skolan.

FAKTA OM PROJEKTET

Långsiktigt ska projektet
bidra till att dagens ungdomar,
som är framtidens vuxna, får
möjlighet att utvecklas för de
förutsättningar som kommer att
gälla i morgondagens samhälle.

Deltagande kommuner:
Botkyrka, Danderyd, Ekerö,
Haninge, Järfälla, Nacka,
Norrtälje, Salem, Sigtuna,
Sollentuna, Solna, Stockholm,
Sundbyberg, Södertälje, Täby,
Upplands Väsby och Värmdö.

MÅL

Projektperiod: 2006 – 2007

Det övergripande målet är att öka
kunskapen i regionens skolor om
begreppet entreprenörskap, om
metoder och verktyg och om hur
andra arbetar samt att skapa ett
erfarenhetsutbyte inom regionen.
Inom projektet har ...
– representanter i de
medverkande kommunerna
utbildats i hur de bäst utvecklar,
planerar och driver arbetet med
ungas entreprenörskap som
ett integrerat synsätt i de egna
skolorna.

Huvudman: Länsstyrelsen i
Stockholms län
Styrgrupp: Kommunförbundet
Stockholms län,
Länsstyrelsen, Nutek, LO,
Företagarna Stockholm och
Handelshögskolan.
Finansiärer: Nutek, ESF-rådet,
Länsstyrelsen i Stockholms län
och deltagande kommuner.
www.uestockholm.se
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?

startades på initiativ från
näringslivet som ville se
en gymnasieskola med
näringslivskontakt som ger
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i kärnämnena svenska,
matematik och engelska.
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ENTREPRENÖRSKAP
ÄR VIKTIGT BÅDE
FÖR EUROPAS
OCH SVERIGES
KONKURRENSKRAFT
Text: Kristina Grandin

SNACKA MED OSS SOM
REDAN GÅR PÅ MEDIAGYMNASIET!
”PÅ 3D-GRAFIK GÖR
VI BÅDE MODELLERING
OCH ANIMATIONER ”

”PÅ FOTO LÄR VI
OSS BÅDE DIGITALT
OCH ANALOGT ”
OLIVIA

LUCAS

”SAMHÄLLSPROGRAMMET
HAR KULTUR OCH MEDIA
SOM INRIKTNING ”

”JAG LÄR MIG
ATT GÖRA TV OCH
REDIGERA FILM ”

PERNILLA

ANNA

”NÄR VI LÄR OSS
JOURNALISTIK FÅR VI
OCKSÅ JOBBA MED TV ”

”GRAFISK DESIGN ÄR
BÅDE FORMGIVNING
OCH ILLUSTRATION ”
ANDREAS

CARLOS

MAILA TILL INFO@MEDIAGYMNASIET.SE OM DU VILL VETA MER.

VÄLKOMMEN PÅ ÖPPET HUS DEN 31 JANUARI
OCH 6 FEBRUARI 2008!

MediaGymnasiet

MediaGymnasiet har utbildat kommunikatörer i ord och bild i snart 15 år. Vi
arbetar nära medie-branschen och följer med i de ständiga förändringarna
kreativt och tekniskt. Vi erbjuder dig en inspirerande miljö med kunniga
lärare och mediepedagoger. Alla med professionell yrkeserfarenhet. Efter tre
år hos oss har du både yrkeskompetens och behörighet för högskolestudier.

Nacka strand

MediaGymnasiet · Cylindervägen 2 i Nacka Strand · T 08-553 66 300 · F 08-553 66 301
info@mediagymnasiet.se · www.mediagymnasiet.se
Vi
behöver
entreprenöriella människor
inom alla områden
i vårt föränderliga
samhälle. Företag
och organisationer
efterfrågar i dag, i
mycket högre grad
än tidigare, människor med kreativitet
och problemlösningsförmåga. Att tillvarata
och stimulera våra barns och
ungas förmågor och förbereda dem
inför framtiden en viktig uppgift.
Kanske skolans och föräldrarnas allra
viktigaste?
en
ökade
globaliseringen
ställer både Europa och Sverige inför nya utmaningar. Ett
av EU:s mål är att bli världens
mest konkurrenskraftiga och dynamiskt kunskapsbaserade ekonomi. Detaljerade strategier för att uppnå detta
mål anges i det som kallas EU:s sammanhållningspolitik.

D

I Sverige genomförs denna inom ramen
för den av regeringen beslutade nationella
strategin för regional konkurrenskraft, entreprenörskap och sysselsättning 20072013. Med strategin vill den svenska
regeringen skapa förutsättningar för att
regioners och individers konkurrenskraft ska stärkas. På så vis ska Sverige
bli konkurrenskraftigare. Det handlar
bland annat om att skapa möjligheter
för kvinnor, män och företag att ta
tillvara och utveckla sina unika förutsättningar.
Regeringen lyfter fram innovativa miljöer
och entreprenörskap som särskilt
viktiga insatsområden.
Strategin anger att
det entreprenöriella perspektivet
bör få ett ökat
genomslag inom
flera samhällsområden
och
sektorer för att

entreprenörskapet i Sverige
skall stärkas. Utbildningssektorn spelar
en viktig roll i det
arbetet. Och i 2008
års budgetproposition finns en
särskild punkt om
entreprenörskap i
skolan.

Utbildningsminister
Jan Björklund

– Entreprenörskap
i skolan är viktigt
för att öka ungdomars kunskap
om företagande
och på sikt öka
antalet företagare i Sverige. Jag vill
att det ska vara ett perspektiv som
genomsyrar all utbildning, säger utbildningsminister Jan Björklund.
Att entreprenörskap finns med både i
den europeiska sammanhållningsstrategin och i Sveriges nationella strategi
visar att detta är en oerhört viktig
fråga.
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SVERIGES KONKURRENSMÖJLIGHETER HÄNGER
PÅ HUR VI LYCKAS
UTVECKLA VÅRA
TALANGER
Text: Kristina Grandin

En hög utbildningsnivå har länge varit
Sveriges främsta konkurrensmedel,
men omvärlden har kommit ikapp
oss. – Nu måste vi satsa på kreativitet redan när barnen är små för
att få fram nya idéer att konkurrera
med, säger Teo Härén, entreprenör,
föreläsare och kreativitetsexpert.
eo Härén menar att vi i Sverige
lever i en kunskapsbubbla. Vi
tror att vi har mer kunskap än
andra länder, vilket enligt honom
är fel. Antalet människor med högskoleutbildning i världen har exploderat. Den
höga utbildningsnivån var tidigare ett
av Sveriges främsta konkurrensmedel,
men omvärlden har kommit ikapp oss.
I dag finns det högutbildade människor
världen över.

T

-Om vi alla har samma kunskapsnivå,
dvs. om det inte längre är bara vi i
västvärlden som sitter inne med en hög
utbildning – vad kan vi då konkurrera
med? Värdet på kunskap har sjunkit,
däremot har värdet på kunskap tillsammans med kreativitet och nya idéer
ökat, säger Teo Härén.

Men kunskap behövs naturligtvis
också. Kreativitet handlar, enligt Teo
Härén, nämligen i grund och botten om
en enda sak: att kombinera det vi redan
vet på nya sätt.
Både lärare och föräldrar måste våga
utmana gamla sanningar och testa nya
”galna” idéer. Att vara kreativ handlar
om att pröva nya idéer, hitta alternativa
svar och skapa sina egna lösningar.
Ett utmärkt sätt att främja kreativitet
och nytänkande är att ställa frågor.
Detta är en vanlig sysselsättning hos
barn och något som vi vuxna absolut
bör uppmuntra. Den vanliga ”varförleken” där barnet frågar ”varför?” fem
eller fler gånger, får oss att tänka efter
och är en effektiv metod att hitta orsaker och sammanhang.
– Min son ställer ofta varför-frågor. Jag
vet att många tycker det är tröttsamt,
men egentligen är det faktiskt väldigt
kul. Leken tvingar mig verkligen att
tänka efter och att ifrågasätta minsta
lilla sak. Han hjälper mig att se olika
samband och att bli mer kreativ.

“Ju äldre vi blir och ju mer vi
lär oss, desto mindre blir ofta
kreativiteten. Men vi har alla
potential att bli mer kreativa.”
Teo Härén – entreprenör,
föreläsare och kreativitetsexpert

Genom att Sverige har förlorat sitt kunskapsövertag är det just innovationsförmågan som är det bästa kortet att
spela ut.
– Innovation och kreativitet är det enda
Sverige och svenska företag har att
konkurrera med i dag. I Kina till exempel jobbar människorna hårdare, har en
bättre kunskapsbas och en större inre
marknad.
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Det är viktigt för Sverige, menar Teo
Härén, att utveckla förmågan att ifrågasätta kunskap och att kunna hitta på
nya saker. För att få fram fler idéer
krävs det att vi satsar betydligt mer
på kreativitet - och det måste vi göra
redan när barnen är små.
-Ju äldre vi blir och ju mer vi lär oss,
desto mindre blir ofta kreativiteten.
Men vi har alla potential att bli mer
kreativa, säger Teo Härén.

Teo Härén tycker att det är viktigt att
vi ger oss tid att lyssna på barnen och
låta dem komma med egna idéer och
lösningar. När ditt barn frågar: ”Vilken
väg ska vi gå till skolan i dag?” kan du
som förälder svara: ”Har du ett förslag?
Vilken väg tycker du vi ska gå till skolan i dag?” Genom att låta barnet komma upp med egna förslag och lösningar
övar du det i att tänka självständigt och
barnet känner sig också mer delaktigt.
Skolan spelar en viktig roll i ett barns
utveckling, inte bara som förmedlare
av kunskap utan också som en plattform för hur barnet lär sig vara ifrågasättande, nytänkande och kreativt.
Genom att ta in entreprenörskapsperspektivet i skolan tar vi vara på
barnens inneboende nyfikenhet och fantasi. På så sätt medverkar skolan till
att skapa ett mer kreativt samhälle.
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I en allt mer globaliserad värld med socialt och miljömässigt

HÖGSKOLEBEHÖRIGHET

medvetna människor är det nödvändigt för designern att ligga
steget före. En designer kan då aktivt medverka i en process för
ökat hänsyntagande, jämställdhet och en hållbar utveckling.

HUR GÖR MAN
ENTREPRENÖRSKAP
I SKOLAN?
Text: Kristina Grandin
Foto: Wanda.st (Ung Företagsamhet)

ENTREPRENÖRSKAP

INDUSTRIDESIGN

Begreppet entreprenörskap har vunnit terräng inom skolan det senaste
decenniet. Men frågar man runt i
skolor för att få veta hur de gör så
får man lika många svar som antal
gånger man ställer frågan. FSF, Forum
för småföretagsforskning, har sökt
svar på frågan och publicerade i
november 2007 en forskningsrapport
med namnet ”Entreprenörskap &
skolan” (ES-07).

TEXTILDESIGN
OCH MODE

idigare forskning visar att
entreprenörskap
oftast
förknippas med att starta företag i de högre årskurserna i
skolan. På senare tid har dock begreppet
entreprenörskap övergått till att betraktas
som kreativitet i största allmänhet. Att
utveckla ett entreprenöriellt förhållningssätt till omvärlden är numer ett
sätt att rusta eleverna för framtiden.

Projektet Entré I Gävleborgs län arbetar
med att förändra attityder hos lärare och
skolledare genom kompetensutveckling i olika steg. Även i Söderhamn har
entreprenörskap blivit en utbildningsfråga. Drivkraft Söderhamn samarbetar
med forskare för att medvetandegöra
vad entreprenörskap är och på skolorna
drivs olika projekt. Dessutom uppmärksammas lärarna med stipendier.

FSF har intresserat sig för vilka gränser
skolans personal sätter upp kring begreppet och försökt förstå hur de ”gör”
entreprenörskap i skolan. Därmed
har FSF också fått en uppfattning om
vilken betydelse entreprenörskap ges i
skolans värld.

I Blekinge har den lokala uppfinnarföreningen startat Kreativum. Projektet
fokuserar på nyfikenhet och kreativitet
i skolorna och arrangerar utbildningar,
möten, mässor och utställningar för
elever och lärare.

T

Studien visar också att det finns regionala skillnader i arbetet med entreprenörskap i skolan. I något län har man
15 års erfarenhet inom området medan
ett annat bara arbetat de senaste fem
åren med detta. Studien visar att arbetet är en process och att det är viktigt
att inte fokusera på att utbilda enskilda
lärare utan att utbilda hela arbetslag.

Rapporten ger en intressant bild av hur
man i olika delar av landet arbetar med
entreprenörskap i skolan. Många arbetar med aktiviteter runt nyföretagande
och med att stödja skolorna i arbetet
med entreprenörskap samt med kompetensutvecklingen.

EGEN BÄRBAR
DATOR

ÖPPET HUS
6 dec
17 & 31 jan
KL 16-18

Markusplatsen 5 A
Box 2 · 131 06 NACKA
T 08-553 663 50 F 08-553 663 51
E info@DesignGymnasiet.se
W DesignGymnasiet.se

DesignGymnasiet

Varbergs kommun har ersatt praoverksamheten med något som kallas
Handslaget. En klass samarbetar med
ett företag genom att till exempel först
göra studiebesök och sedan göra en
film om hur företaget fungerar.
I Laholm har kommunen skapat en
återkommande konferens för nior och
gymnasieelever som kallas Entreprenörsloppet. Den syftar till att inspirera ungdomarna att tro och satsa på
sina affärsidéer.
Avslutningsvis, skriver författarna i
sin rapport, är det kanske så enkelt
att entreprenörskap helt enkelt handlar om att ”göra det. Det tidigare gapet mellan utbildningssystemets ideal
och dess praktik börjar minska – om
än bara i vissa skolor, utbildningar och
klasser. Detta kan vara ett resultat av
att lärare i allt högre utsträckning själva börjat agera entreprenöriellt. Kanske
är det så att allt fler inte bara pratar om
entreprenörskap i skolan utan också har
börjat göra det. Att ge eleverna förutsättningar att navigera i samhället
genom att utveckla sin förmåga att omsätta sina kunskaper och erfarenheter
i handling.
Läs mer om FSF och rapporten på
www.fsf.se.
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KATTDAGIS,
IDOLJURYN ELLER
POLISJOBB?
ELEVDRÖMMAR
OM VUXENLIVET

Vad drömmer dagens barn
och unga om att bli när de
blir stora? Vad tycker de är
roligast i skolan? Och vad
har de för förebilder? Vår
reporter har pratat med elever i
årskurs 1 på Ekebyhovsskolan
på Ekerö och med elever på
Nacka gymnasium.
Text: Kristina Grandin

et är en vacker men kylig
höstdag, när jag besöker
de två skolorna. Egentligen skiljer sig skolgårdarna inte nämnvärt, trots att de ligger i helt skilda delar av Stockholm
och att det är stor skillnad i ålder
mellan eleverna. Båda skolgårdarna är stimmiga och eleverna stojar
i olika grupper. Här tillbringar de
sina dagar och det är här de formas
inför framtiden. Hur tror de att deras liv ser ut när de lämnat skolan
och kommit ut i arbetslivet?

D

Vad arbetar du med i framtiden?
Jag frågar eleverna vad de vill jobba med när de blir vuxna och till
min förvåning har såväl de yngre
barnen som ungdomarna en mycket tydig bild av hur deras framtid
kommer att se ut.
Bland sjuåringarna uppstår genast
en livlig diskussion. Gabriel berättar att han vill göra hockeyspel
eller bli polis. Erika tycker, precis som Olivia och Lisa, om djur
och vill gärna jobba på kattdagis.
Sebastian vill bli rockstjärna och
Alice vill sitta i Idoljuryn.

Nackaungdomarna är mer avspända
men även de har tydliga framtidsplaner.
Mimmi, som går textilt modeskapande på hantverksprogrammet, är säker på att hon kommer
att arbeta med mode i någon form.
Antingen som egen företagare
med klädaffär eller som anställd
inköpare.
Lova på samhällsprogrammet
tänker plugga juridik i Uppsala.
Hennes dröm är att en dag ha
en egen advokatfirma. Hennes
klasskamrat Simon vill gärna jobba
som konsertarrangör eller driva
nattklubb.
Lukas, som går byggprogrammet, tror att han är anställd snickare om tio år. Men han kan också
tänka sig att senare i livet arbeta
som egen företagare.
Jennie och Ronja, som går på
frisörprogrammet, hoppas att de
har en frisörsalong ihop.

Vad är roligast i skolan och vad
skulle ni vilja ha mer av?
Mimmi tycker att det som är
absolut roligast är att få vara krea-

tiv och att arbeta med händerna.
Lukas håller med. För honom är det
mycket roligare med en hel byggdag
än en dag med teori.
Simon och Lova anser att det viktigaste i skolan är människorna runt
omkring och att ha bra och intressanta lärare. De menar, att det
hänger på läraren om lektionerna
ska bli intressanta och de själva
mer kreativa. Som exempel berättar de om en samhällskunskapslärare, som när de debatterar
visar upp lappar på hur de ska
vara när de argumenterar: arg,
positiv osv.
– Den typen av lektioner är jättekul. Jag tycker att det är lite
tråkigt att jag missar en sådan
lektion nu, säger Lova.
Det Simon skulle vilja ha mer av är
praktik för att förbereda sig inför
arbetslivet.
– Ja, det vore verkligen kul! säger
Lova. Jag skulle vilja se hur ett
företag funkar. Särskilt som vi läser företagsekonomi.
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“Mammas kompis är sjuksköterska. Det verkar
spännande att hjälpa folket
och att ge dem mediciner
och sånt.”

“Min mamma som är
advokat är min förebild.
Det verkar så himla roligt
att göra något för någon
annan.”

Praktik kan vara nyttig, inte bara
för att få veta hur det yrket man
är intresserad av fungerar, utan
också för att det kan få eleverna
att inse vad de inte vill göra i framtiden.
– Nu praktiserar jag på Gina Tricot.
Det är jättekul! Men förra året
praktiserade jag hos en designer.
Då bestämde jag mig för att det
ska jag i alla fall inte bli. Det var
alldeles för stressigt och kaotiskt,
säger Mimmi.
Jennie och Ronja funderar på vad
som är viktigast när de ska välja
praktikplats, att välja den salong
som verkar roligast eller den där
de har störst chans att få jobb.
På Ekebyhovsskolan tycker barnen
fortfarande att det mesta är roligt
och spännande, men de blir särskilt
uppspelta när vi börjar prata om ett
projekt de jobbar med tillsammans
hela klassen.
– Vi har två dockor, Trulle och Trulsa, och till dem gör vi en massa
saker, berättar Erika.

Fritidspedagog Ewa Lindroos förklarar att detta är ett sätt att ta
vara på barnens kreativitet och
skaparanda.
– Det som är allra roligast är att
få hitta på något eget, som jag sedan får visa för alla i klassen, säger
Alice.

“Det som är
allra roligast
är att få hitta
på något eget,
som jag sedan
får visa för alla
i klassen.”
– Vi har byggt en bil och en skola
och ett hav och en strand. Allt är
gjort i kartong som vi har målat,
fyller Lisa i.

Barnen pratar sedan om lärarens
betydelse för att det ska vara lätt
att lära och vara kul att gå till skolan. För dem är det viktigt med en
bra ”fröken”. Har de inte det känns
det pirrigt att gå till skolan.

Förebilder?
Avslutningsvis är jag nyfiken på
att veta mer om barnen och ungdomarnas förebilder. För flera av
eleverna är det de egna föräldrarna
eller släktingar som är förebilder.
– Min mamma som är advokat är
min förebild. Det verkar så himla
roligt att göra något för någon
annan, säger Lova.
– Jag ser upp till min pappa. Han
kan mycket om det mesta, så jag

frågar honom om en hel del grejer,
berättar Lukas.

är polis och Erikas och Lisas morbröder jobbar i affär.

Mimmi har ingen speciell förebild
inom arbetslivet, däremot ser hon
sin pappa som en bra förebild eftersom han är omtänksam och en bra
vän.

– Min morbror jobbar på ett ställe
som säljer gossedjur och svenska
tröjor och sånt. Han har en massa
roliga saker där. Det verkar kul,
säger Erika.

Simons förebilder är de två unga
killar som en gång (1971) drog
igång Roskildefestivalen när de
själva gick på gymnasiet.

– Och min han jobbar i två affärer,
en sportaffär och en sängaffär.
Han får stå i kassan. Man kan ju ha
flera jobb! Man kan både stå i kassan och vara djurskötare. Åh, det
är så mycket jag vill göra, säger
Lisa.

Även de yngre barnen har tankar
om människor de känner, som
de ser upp till och som de tycker
verkar ha ett roligt jobb.
– Mammas kompis är sjuksköterska. Det verkar spännande att
hjälpa folket och att ge dem mediciner och sånt. Min mormor är sjuk
och jag vill hjälpa henne, så jag
ska nog bli sjuksköterska, säger
Olivia.
Både Erika, Lisa och Gabriel tycker
att deras morbröder har roliga jobb
som de också själva skulle kunna
tänka sig att ha. Gabriels morbror

Mitt möte med eleverna har fått
mig inse, mer än tidigare, hur
viktigt det är ta vara på våra barns
och ungas kreativitet och drömmar. Och inte minst hur viktigt det
är att vi ger dem goda förebilder
och chansen att pröva så många
olika saker som möjligt.
På Ekebyhovsskolan träffade vi Alice, Erika,
Gabriel, Lisa, Olivia och Sebastian och på
Nacka Gymnasium, Jennie, Lova, Lukas, Mimmi, Ronja och Simon.
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Innovation, Entreprenörskap
och Ledarskap
Tre ledord som Regering och Näringsliv prioriterar inför framtiden
På S:t Eriks Gymnasium arbetar vi konkret med att förverkliga innovation, entreprenörskap och ledarskap inom
ramen för Teknikprogrammet.
Vi ger eleverna säkerhet och
hittar områden där de känner
sig trygga och har talang.

bär både att leda och att bli
ledd. Att våga ta initiativ och
ansvar för sin egen utbildning
ser vi som självklarheter.
Detta, tillsammans med den
högskolekompetens som skolan ger, skapar en bra plattform
för framtiden.

Vi utvecklar kontakter med
näringslivet i närområdet och
i Stockholmsregionen. Vi har
en skolledning som tillsammans med oss lärare satsar de
resurser som krävs för att kontinuerligt utveckla vårt teknikprogram.

Med denna utgångspunkt kommer eleven att växa under de tre
åren på S:t Eriks Gymnasium.
Att skapa självförtroende, självinsikt och gruppkänsla (gruppansvar) är viktiga mål. Eleven
ska lära sig att ledarskap inne-
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På skolan arbetar ett kreativt
lärarteam som kompletterar
varandra med olika bakgrund
från näringsliv och högskola.
Detta leder till ett dynamiskt
och innovativt klimat.
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Polhemsg 15 i centrala Stockholm
UFSELWL@utbildning.stockholm.se
(Bitr. rektor Lars Wallerstedt)

FINN UPP
BUBBLAR
Se elevernas kanonidéer
och läs mer om Finn upp
på www.ﬁnnupp.nu

Pssst!
Allt material
från Finn upp är
kostnadsfritt

Är du lärare eller elev i skolår 6 till 9?
Snart bjuder vi in till nationell uppﬁnnartävling igen! Men Finn upp är mer än bara en tävling. Du som är elev får uppdraget att lösa
problem som du stöter på i din vardag. Det gäller att idéa fram, designa och kanske också förverkliga din egen uppﬁnning. På vägen
ﬁnns mycket att lära: om vår historia, om samhället, om teknik och inte minst om dig själv. Följ med på en uppﬁnnarresa!
Finn upp är Ingenjörssamfundets satsning på ung idékraft. www.ﬁnnupp.nu
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I Stockholms län har 17 kommuner deltagit
i Ungt Entreprenörskap i Stockholmsregionens processutbildning – något som
resulterat i handlingskraftiga
handlingsplaner. Med hjälp av handlingsplanerna ska entreprenörskap i skolan bli
en del av det vardagliga arbetet.
Text: Mia Hellström

DET ÄR VI SOM HAR GJORT DET! Deltagare från de 17 kommuner som deltagit i projektet:
Botkyrka, Danderyd, Ekerö, Haninge, Järfälla, Nacka, Norrtälje, Salem, Sigtuna, Sollentuna,
Solna, Stockholm, Sundbyberg, Södertälje, Täby, Upplands Väsby och Värmdö

HANDLINGSPLANER
MED
HANDLINGSKRAFT

Finansiering
med goda råd
Jag hade en kanonbra idé om en ny produkt.
Idén behövde utvecklas och jag ville kommersialisera den. Men ﬁnansieringen var ett problem
- tills jag träffade ALMI. De hjälpte mig att
komma igång med ett innovationslån. Nu när
jag kommit en bit på väg är det lättare att hitta
andra ﬁnansiärer. Men det bästa var nog den
kunskap och erfarenhet som ALMI hade om
att utveckla idéer i ett mycket tidigt skede.
[ Kompetent kapital: För innovationer, nyföretagande
och företagsutveckling. ]

stockholm.almi.se

– En handlingsplan är ett bra verktyg eftersom genomförarna måste
tänka igenom projektet från början till slut. Ser man slutet och
målet går det att ”räkna bakåt” och göra delmål, som kan kopplas
till en tidsplan. En handlingsplan tvingar fram en formulering om
varför någonting ska genomföras. När budskapet är tydligt är det
lätt att förankra det hos andra, menar Ungt Entreprenörskaps projektledare, Gabriella Holm och processutvecklare Henrik Wester.

HANDLINGSPLANERNAS UTFORMNING
Vision • Mål • Tillvägagångssätt • Säkerställa
Förankring • Milstolpar
På nästa sida ger vi dig exempel på hur kommunerna själva har formulerat sig i sina
handlingsplaner.

“
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VI SOM GÖR
ENTREPRENÖRSKAP
I SKOLAN SÄGER:

FORTSÄTTNING FRÅN S. 11

VISION
Sollentuna
Skolorna i Sollentuna ska:
Utveckla nytänkande och utbilda elever
för framtidens arbetsmarknad. Få eleverna att gå ut skolan med högburet huvud och se framtiden som en spännande
möjlighet.

Johanna Lee Luck, pedagog, Ekerö kommun
– Det viktigaste är att skolan bidrar till att
stimulera elevernas eget driv. De ska vilja
fortsätta lära sig saker hela livet. Sverige
och samhällets förutsättningar förändras
och att vara entreprenöriell blir viktigare
än någonsin. Där kan skolan bidra med
mycket.

Norrtälje
Norrtälje kommun har engagerat sig i
projektet Ungt Entreprenörskap med
syftet att öka samarbetet och samverkan
med kommunens företagare samt stimulera barn och ungdomar i alla åldrar att
utveckla sina entreprenöriella förmågor
såsom: framtidstro och engagemang,
kreativt tänkande , mod att använda sin
förmåga och ta eget ansvar samt praktiskt skapande i sociala, kulturella och
ekonomiska sammanhang .

Monica Levin, studie- och yrkesvägledare,
Norrtälje kommun
– Som studie- och yrkesvägledare är jag
en naturlig länk som ska vägleda eleverna
ut i arbetslivet. Det är viktigt att skolan
”skolar” för arbetslivet. Den kunskap vi
förmedlar måste landa i någonting.

Upplands Väsby
Upplands Väsby kommun arbetar för ett
ökat samarbete/en ökad samverkan
mellan skola och det lokala näringslivet
samt för att stimulera till ett utvecklande av ett entreprenöriellt tänkande
och lärande för alla elever och personal
från förskola till gymnasiet och vuxenutbildning.

Vesna Prekopic, projektledare, Botkyrkas
Unga Entreprenörer
– När en enskild pedagog själv måste dra
hela lasset så räcker tiden inte till. Att
anställa en person centralt ger förutsättningarna för att förankra ett entreprenöriellt förhållningssätt och lärande. Direktiven kommer uppifrån.

Hans Renman, projektledare och rektor,
YBC, Nacka
– Det roliga är inte oseriöst – tvärtom!
Eleverna får konkreta verklighetsbaserade
problem att lösa istället för låtsasuppgifter
i form av till exempel instuderingsfrågor.
Låt dem göra en blogg istället – det ligger
i tiden! Istället för att acceptera klimathotet, så kan de fundera över hur det ska
lösas. Det är gymnasieskolans plikt att
vara utmanande och varierad – en vardag
som många av dagens entreprenörer och
kreatörer känner igen sig i.

Järfälla
Fler pedagoger i Järfälla arbetar
efter
det
entreprenöriella
lärandets principer där entreprenörskap,
innovationer och samarbete är honnörsord, allt i enlighet med Vision Järfälla.
Eleverna utvecklar sitt mod och kreativa
förmågor, och uppmuntras till företagsamhet där det egna lärandet står i fokus.
Sigtuna
Många av grundskolans elever vet för lite
om yrken och arbetsmarknad när de går i
år 9 och ska välja till gymnasiet. Därför
vill vi bredda deras kunskap och deras
erfarenheter. Vi vill ge eleverna tillfällen
att upptäcka och börja reflektera över
det som finns i deras närsamhälle och
vilka möjligheter de har inför framtida val
av sysselsättning.
Solna
Vid avslutad skolgång ska alla elever
på Solna Gymnasium känna till att eget

PERSPEKTIV
SOM BYGGER
ENTREPRENÖRSKAP

Södertälje – Ekenbergska gymnasiet
Genomföra lektioner, delmoment och
hela kurser utan ledning för att få eleverna att själva ta initiativ. Ansvar för
detta ligger på varje enskild lärare där
kontaktpersonen kan pusha på och vara
bollplank.
Ekerö - Ekebyhovskolan
Eleverna skall under sin tid på Ekebyhovskolan ha utvecklat sin kreativitet
och entreprenöriella förmåga. Dessutom
skall eleverna vara väl insatta i framtidens arbetsmarknad.

Danderyd
Varje år hålls ett seminarium, där förskolor och skolor kan visa upp hur de
arbetar med entreprenörskap.
Nacka
Ett forum/råd bildas mellan olika parter
i kommunen och näringslivet som har till
uppgift att hantera, diskutera och formulera frågor om entreprenörskap. Syftet är
ett gemensamt engagemang för utvecklingen av kreativitet och företagsamhet
bland kommunens unga invånare.
Stockholm - S:t Eriks gymnasium
Under resans gång utvecklar vi tillsammans med eleverna konkreta projekt.
Där ledarskap och entreprenörskap är
ledstjärnan. Vid varje nytt projekt är det
den projektansvarige som har helhetsansvaret.
På skolan arbetar ett kreativt lärarteam med olika bakgrund (även från
näringslivet) som kompletterar varandra.
Detta leder till ett dynamiskt och innovativt arbetsklimat.

skapsansvariga. Entreprenörskap skrivs
in som en metod som ska genomsyra
verksamheten i varje skolas arbetsplan.
Täby
Täbys nya skolplan innehåller visioner
och mål för skolans arbete med entreprenörskap och skola – arbetslivskontakter.
Verksamhetsområdena barnomsorg och
grundskola samt gymnasieskola och
vuxenutbildning utser samordnare med
övergripande ansvar för entreprenörskapsfrågor i skolan.

FÖRANKRING
Samtliga handlingsplaner har förankrats med personer i ledande positioner
exempelvis rektor, utvecklingschef,
näringslivsråd, skolchef, näringslivschef
och barn- och ungdomschef.

MILSTOLPAR
Salem
Höstterminen 2007 infördes en schemabrytande dag ett så kallat ”onsdagsschema” på Rönninge gymnasium. Det innebär att elever och lärare får möjlighet
att genomföra ämnesövergripande arbeten i form av projekt, teman, föreläsningar och studiebesök med mera.
Kimmo Halonen från Ung Allians i Botkyrka, Salem inbjöds till Rönninge gymnasium för att prata om entreprenörskap för
ekonomistuderande i åk 1 och 2.
Sundbyberg
Begreppet entreprenörskap förankras
väl bland all personal.
Förvaltningsledningen och politiker står
bakom projektet.
Frågeställningarna förankras i olika
nätverk bestående av lärare, politiker,
förvaltningstjänstemän, näringslivsföreträdare, elever och föräldrar.

SÄKERSTÄLLA
Haninge
Gymnasiechefen samt rektorerna för
respektive rektorsområde ansvarar för
att handlingsplanen följs. Rektorerna är
ansvariga för att rätt personer på varje
rektorsområde utses som entreprenör-

ENTREPRENÖRSKAP PÅ LIKA VILLKOR
Entreprenörskap på lika villkor för killar och tjejer gör att eleverna utvecklas utifrån sina individuella förutsättningar och intressen - obereonde av vilket kön de har. Var medveten om de föreställningar och de förutfattade meningar som du själv har och som finns i din omgivning. Entreprenörskap på lika villkor leder till att
förmågorna får spelrum och utvecklas till framtidens företagare, utvecklare och förnyare!

ETT FÖRHÅLLNINGSSÄTT

3

företagande kan vara ett alternativ till
anställning. De ska även få kännedom
om var de kan vända sig i kommunen
samt länet för att få stöd och hjälp vid
start av eget företag.

TILLVÄGAGÅNGSSÄTT

MÅL
Monica Olsson, utbildningsinspektör, Danderyds Kommun
– Entreprenörskap i skolan är ett förhållningssätt. Jag anser att den kreativitet
som finns i förskolan behöver smitta av sig
på grund- och gymnasieskola. Förskolorna
kan redan det här, men sen händer någonting på vägen och initiativen slocknar. Det
går att nå skolmålen och samtidigt arbeta
kreativt.

ANNONS

– alla
individer har nytta av att vara kreativa,
initiativrika, företagsamma, ha god samarbetsförmåga, våga misslyckas och
prova igen samt att ta sig för ATT GÖRA.
De flesta av dessa ”entreprenöriella
förmågor” föds vi med och skolans uppgift är att underhålla och utveckla dem.
För barn/ungdomar är det viktigt att ha
med sig förmågorna ut i vuxenlivet, till
en framtid som präglas av mycket osäkerhet och som vi vet väldigt lite om.

ATTITYD – bygg in positiva värden i
de förmågor vi kallar entreprenöriella.
Entreprenörer och entreprenöriella människor som GÖR saker är värda uppmärk-

samhet. Lyft fram dem som bygger Sverige, ta in förebilder som inspirerar till att
känna ”jag kan också”, visa pengarnas
väg i samhället och skapa förståelse för
entreprenörskapet och företagandet.

EGET FÖRETAGANDE – ett lika gott
alternativ som anställning! Visa på eget
företagande, visa hur man gör, låt eleverna själva göra – det är alltid det mest
framgångsrika. Lär ut och prata om
vart man vänder sig efter skolan i kommunen/länet för att få stöd och hjälp.
Återigen, ta in förebilder som berättar,
förklarar och avdramatiserar. Människan
blir friare om hon har fler valmöjligheter.
Eget företagande ska vara en möjlighet

till egen försörjning. Dessutom – vem
tror att fasta, långa anställningar kommer att vara framtidens melodi?
Se entreprenörskap i skolan främst ur
individperspektivet, för elevens skull.
Sen kommer samhälls- och tillväxtperspektivet, för vår skull.

ANNONS
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Så vill vi se den
företagsamma
skolan
Vi på Företagarna i Stockholms län anser att entreprenörskap
och kreativitet måste gå som en röd tråd genom skolans alla
stadier - från lågstadium upp till högskola/universitet och forskningsnivå. Det räcker inte att sätta in några entreprenörskapskurser på högskolan; lärare och utbildningsenheter måste jobba
på ett mycket mera entreprenöriellt sätt.
Per-Erik Eriksson är ny regionchef på Företagarna Stockholms län

“Genom att stimulera till och utbilda i
entreprenörskap kan vi gå framtiden
tillmötes med företagsamma elever. Detta
gynnar inte bara företagarna, utan hela
samhället, för utan företagare - inga jobb!”

– Entreprenörskap måste bli en integrerad
del av utbildningssystemet och för att detta
ska fungera fullt ut behövs nationella regler
och förordningar till skolsystemet, det kan
inte vara avhängigt eldsjälar och enskilda
projekt säger Per-Erik Eriksson ny regionchef
för Företagarna Stockholms län.

DEN FÖRETAGSAMMA SKOLAN - LÅT
NÄRINGSLIVET VARA MED
Vi ser många fördelar med ett integrerat samarbete mellan skolans värld och
näringslivet; företagen kan själva bidra till

innehållet i skola och utbildning, och barn,
elever och studenter får insyn och förståelse
för arbetslivet genom praktikplatser och
studiebesök. Det handlar om framtidens
kompetensbehov - ett av de största tillväxthindren för små företag idag är att hitta rätt
kompetens, i synnerhet vad gäller praktiska
färdigheter. Genom att stimulera till och utbilda i entreprenörskap kan vi gå framtiden
tillmötes med företagsamma elever. Detta
gynnar inte bara företagarna, utan hela samhället, för utan företagare - inga jobb!

%N RÚD TRÍD FÚR KREATIVITET IDÏER UPPlNNANDE OCH ENTREPRENÚRSKAP
FRÍN FÚRSKOLA TILL GYMNASIUM I 3TOCKHOLMSREGIONEN
3NILLEBLIXTARNA FÚR FÚRSKOLA OCH GRUNDSKOLA ÍR &  )DÏ OCH UPPlNNARVERKSAMHET 5TSTËLLNING
FÚR 3TOCKHOLMSREGIONEN AV IDÏERUPPlNNINGAR PÍ 4EKNISKA MUSEET   MAJ 

&INN UPP FÚR GRUNDSKOLA ÍR   5PPlNNARRESA OCH TËVLING 4ËVLING FÚR 3TOCKHOLMSREGIONEN
MARS APRIL 
&IRST ,EGO ,EAGUE FÚR GRUNDSKOLA ÍR   3KANDINAVISK TËVLING I ROBOTPROGRAMMERING 4ËVLING FÚR
3TOCKHOLMSREGIONEN PÍ +4( SEPTEMBER NOVEMBER 
7ORLD 2OBOT /LYMPIAD FÚR GYMNASIET   ÍRINGAR  2OBOTPROGRAMMERINGSTËVLING +VALIlCERING
TILL VËRLDSlNALEN UNDER APRIL OKTOBER 
5NGA &ORSKARE FÚR GYMNASIET &ORSKARTËVLING FÚR PROJEKTARBETEN 4ËVLING FÚR
3TOCKHOLMSREGIONEN OCH -ËLARDALEN PÍ 3ÚDERTÚRNS HÚGSKOLA  MARS 

WWWNORDVAXTNU INFO NORDVAXTNU ,ENNART .YSTRÚM    
"IDRAGSGIVARE OCH SAMARBETSPARTNERS BLA .54%+ ¿KE 7IBERGS 3TIFTELSE 3PARBANKSSTIFTELSEN &ÚRSTA ,JUNGBERGSFONDEN +ONUNGENS *UBILEUMSFOND +UNGL 0ATRIOTISKA 3ËLLSKAPET 'ERTRUDE OCH
)VAR 0HILIPSONS 3TIFTELSE /SKAR OCH -ARIA %KMANS $ONATIONSFOND 3VERIGES )NGENJÚRER (ELGE !XSON *OHNSONS 3TIFTELSE !'! +ISTA 3CIENCE #ITY 3TIFTELSEN +EMPE #ARLGRENSKA FONDEN (UDDINGE
"OTKYRKA 3UNDBYBERG *ËRFËLLA 4ËBY .YKVARN 4EKNISKA MUSEET +4( ,UNDA .OVA &ÚRETAGARNA ,/ DISTRIKTET I1A 3ÚDERTÚRNS (ÚGSKOLA OCH 5NGT ENTREPRENÚRSKAP
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HAR DEN HÄR TIDNINGEN
GJORT DIG NYFIKEN?
VILL DU VETA MER OM ENTREPRENÖRSKAP I SKOLAN?
DECEMBER
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Så här arbetar 17 kommuner i Stockholms
län med entreprenörskap i skolan
Intervju med Teo Härén, entreprenör,
kreativitetsexpert och en av Sveriges mest
uppskattade föreläsare.
Hur skapar vi världens bästa skola?,
sammanfattning av Kairos Futures rapport
Skola 2021
Krönika av Anders Johnson, egenföretagare
och författare till ett stort antal böcker om
näringsliv och entreprenörskap
Tips på hur du kan jobba med entreprenörskap i skolan med ett jämställdhetsperspektiv

AVSLUTNINGSKONFERENS
DEN 6:E DECEMBER!
Projektet Ungt Entreprenörskap i
Stockholmsregionen inspirerar och
visar resultaten av 17 kommuners
arbete med entreprenörskap i skolan.
Datum: 6 december
Plats:
Lärarhögskolan,
aula Konradsberg
Tid:
kl. 9.00–13.00
Fri entré.
Anmälan och program på:
www.uestockholm.se

visar väge
n.
1

60 000 mellanstadieelever
möter industrin !
Sverige har en lång tradition av framgångsrika teknikföretag med
världsledande produkter och tjänster. SKF, Tetra Pak, Ericsson, Atlas Copco,
Volvo – listan kan göras lång. En stor del av Sveriges välfärd baseras på
den export de många teknikföretag vi har i landet genererar. Fortsatt framgång för teknikföretag i Sverige är dock beroende av att det ﬁnns ett brett
intresse för teknik i samhället. Så är det tyvärr inte idag. Det visar sig bland
annat genom att dagens unga alldeles för sällan väljer att utbilda sig inom
teknik och naturvetenskap.
Grundskolan har ett avgörande ansvar för att elever ges möjlighet att
upptäcka teknikens värld och möjligheter. Detta gynnar näringslivet men ger
också ungdomarna möjlighet till arbete. Som bransch- och arbetsgivarorganisation för Sveriges viktigaste företag känner Teknikföretagen ett ansvar
för att stötta skolan i detta arbete och satsar varje år ansenliga summor på
aktiviteter för att inspirera unga.

En av våra stora satsningar är Teknikspanarna som riktar sig till lärare
och elever i skolår 4, 5 och 6. Syftet med Teknikspanarna är att utveckla
intresset för teknik och skapa förutsättningar för en ännu bättre teknikundervisning i grundskolan. Under läsåret 07/08 deltar 60 000 elever och
tusentals lärare över hela landet.
Teknikspanarna kretsar kring en tv-serie för klassrummet om tekniken i vardagen, hur den fungerar och hur den utvecklas. Seriens barnreportrar besöker teknikföretag över hela landet och tar reda på hur produkter
utvecklas och produceras i Sverige och vilka som arbetar med detta. Att för
den här målgruppen visa inspirerande bilder från teknikföretag kopplat till
framåtanda, kreativitet och miljötänkande är mycket viktigt.
Serien kompletteras med en webbplats där lärarna ges stöd och inspiration för sin teknikundervisning samt en landsomfattande turné där eleverna
själva får prova på hur det är att utveckla och konstruera teknikprodukter.

Att få ﬂer unga intresserade av teknik och naturvetenskap
är avgörande för industrin i Sverige och därmed mycket viktigt för landet.
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Järfälla
Ovan: Dags för dessert. HTS-gymnasiets elever förbereder
desserten i den restaurang som de själva driver som en
del i sin utbildning.

Eleverna ska utveckla sitt mod och sina
kreativa förmågor, och uppmuntras till företagsamhet där det egna lärandet står i fokus.
Under 2008 kommer exempelvis 40 pedagoger att utbildas i entreprenöriellt lärande.
Seminarier ska hållas där företrädare för
Finn upp, Snilleblixtar m.fl. träffas och entreprenörsdagar arrangeras.

KOMTEK GER BASEN FÖR ETT ENTREPRENÖRIELLT TÄNKANDE
Den kommunala teknik och entreprenörskolan, KomTek, lär barn och ungdomar
att se möjligheter, lita på sin egen förmåga och utveckla sina idéer. Genom fritidskurser och studiebesök kan barn och
ungdomar i åldern 6-19 år få en inblick i
vad entreprenörskap kan innebära. Man
fungerar även som rådgivare åt UF-företag
och tar emot gymnasieelever som vill göra
sitt projektarbete.

GYMNASIESKOLORNA ARBETAR VIDARE
PÅ UNGT ENTREPRENÖRSKAP
Samgymnasiet har under många drivit och
utvecklat konceptet Ung Företagsamhet.
Alla elever i årskurs tre, ekonomisk inriktning, startar och driver ett UF-företag
under det sista året i gymnasiet.
På NT-Gymnasiet arbetar man med att
föra över teori till praktisk handling. Eleverna får tydliga projekt som innefattar
både problemlösning och budgetram. Skolan har bl.a. deltagit i World Robot Olympi-
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Nedan: Komtek i Järfälla arbetar med teknik och entreprenörskap och har som krav
att 50% av deltagarna ska
vara tjejer.

visar vägen
I Järfällas vision uttrycks att satsningar
på entreprenörskap i skolan och samarbete med näringslivet är en viktig
del av utvecklingen. Skolan i Järfälla
ska befinna sig på ledande nationell
nivå, likväl som att kommunen ska vara
drivande i samarbetet för regional, nationell och internationell utveckling.
Ungt Entreprenörskap förenar dessa
ambitioner och ger dem en konkret
utformning, där skola, näringsliv och
kommunens egna verksamheter gemensamt kan skapa förutsättningar för
lärande och företagsamhet. Ledorden
är entreprenörskap, innovationer och
samarbete.

ANNONS

ad, och arbetar i en entreprenöriell anda.
Studierna på YTC, Yrkestekniskt centrum, anpassas för att eleverna ska kunna
ta egna initiativ och vara kreativa i sitt
tänkesätt. Skolan har arbetsplatsförlagd utbildning på företag, där eleverna
får prova på sina framtida yrken. Målsättningen på tre års sikt är att alla elever
som tar studenten från YTC ska ha drivit
ett UF-företag.
Kvarngymnasiet – den lilla IV-skolan
för dig som söker det lite annorlunda.
En mångfaldens och möjligheternas
mötesplats där din kreativitet tas på
allvar. Här är Du din egen entreprenör.
HTS-gymnasiet är ett yrkesgymnasium
som förbereder eleverna för jobb eller eget
företagande direkt efter skolan. Skolan
samarbetar med lokala företag och eleverna är ute på praktik två dagar i veckan.
UF-företagandet läses i årskurs 3.

Välj Nackademin
yrkeshögskola
– 9 av 10 får jobb!
I våras hade 90% av våra studenter som gick ut relevanta och intressanta
jobb. Gör som dom, välj Nackademin yrkeshögskola och en utbildning
som leder till jobb.

10 %
av
stud
ente våra
eget r startar
före
varje tag
år

Sedan tre år tillbaks har studenterna på Nackademin
yrkeshögskola arrangerat arbetsmarknadsdagar.
Den 24 januari 2008 är det dags igen. Vi vill att våra
studenter tidigt ska knyta kontakter med näringslivet.
Arbetsmarknadsdagen är mycket uppskattad av både
studenter och företag. Vill ditt företag också vara med?
Kontakta oss på skolledningen@nackademin.se

Vi har 15 olika tvååriga utbildningar
inom Design, IT-system, Bygg samt
Ekonomi och försäljning.
✓ Praktik
✓ Avgiftsfritt
✓ Pengar från CSN
Hos dessa företag jobbar våra studenter idag:

