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JOBB SKOLA

”Vi ska öka elevernas delaktighet”
Auktoritär, samarbetande eller 
stödjande – hur ser framtidens 
lärare ut? Sedan några år tillbaka 
har den entreprenöriella läraren 
hamnat i fokus.

– Många elever känner sig 
vilsna i skolan. En lärare med 
entreprenöriellt förhållningssätt 
kan öka elevernas delaktighet, 
säger Åsa Falk-Lundqvist, lektor 
som vidareutbildat lärare i 20 år. 

○○Föräldrar, politiker, arbetsgivare, 
elever, utbildningen, pisa-undersök-
ningar – många drar i lärarna. I jobb-
annonser från 2017 som tidningen 
Skolvärlden plöjt igenom är krav-
listan på de jobbsökande lärarna 
omfattande. Enligt jobbannonserna 
ska den perfekta läraren vara enga-
gerad, flexibel, kreativ, tydlig, stabil, 
kommunikativ, motiverande, språk-

ligt utvecklande, lösningsfokuserad, 
nyfiken, positivt förhållningssätt, 
initiativrik och självständig.

I senaste läroplanen talas det om 
ett ”förhållningssätt som främjar 
entreprenörskap”. Tidigare reger-
ingar har också understrukit att 
entreprenörskapet ska ”löpa som 
en röd tråd” genom hela skoltiden.

När DN träffar Åsa Falk-Lund-
qvist, tidigare lektor på pedagogiska 
institutionen vid Umeå universitet, 
håller hon föredrag om motstånd 
och konflikthantering för ett 20-tal 
speciallärare norr om Stockholm. 
Hon menar att den entreprenöriella 
pedagogiken har flera fördelar.

–○Entreprenöriellt lärande hand-
lar inte om företagande eller busi-
ness utan handlar mer om att ha en 
undervisning som skapar delaktig-
het, handlingskraft, kreativitet och 

initiativförmåga, säger Åsa Falk-
Lundqvist.

–○Många elever känner sig i dag 
omotiverade och vilsna i skolan. Den 
entreprenöriella lärarrollen innebär 
att läraren utgår från de elever som 
finns i klassen och utökar elevernas 
delaktighet i lärandet. Det handlar 
om att möta barnen för att upprätt-
hålla deras intresse. Innehållet i 
undervisningen behöver bygga på 
elevernas erfarenheter. Vi vill ju att 
barnen ska tänka mer själva. Vi kan 
säkert få in samma innehåll som förut 
men undervisningen måste utgå från 
elevernas livsvärld och deras intresse.
Påminner det om 70-talets ”flum-
skola”?

–○Den av vissa kallade ”flumsko-
lan” kanske var en bra skola i den 
betydelsen att den utvecklade fan-
tastiska och modiga människor. Det 

är lätt att ställa den så kallade flum-
skolan mot en auktoritär skola, och 
försöka passa in entreprenöriellt 
lärande i nått av dessa fack. Men 
en entreprenöriell skola erbjuder 
ett tredje alternativ. Läraren är av-
görande för att förändra klassrums-
klimatet och engagera eleverna. 
Den entreprenöriella lärarrollen 
är kreativ, ledande och stödjande, 
säger Åsa Falk-Lundqvist.
Orkar läraren med alla krav och 
dessutom utvecklas?

–○Kulturen sitter inte i väggarna 
utan i människorna. Lärarna har 
i dag en mycket pressad arbetssi-
tuation som måste tas på allvar. Jag 
som hållit med fortbildning av lära-
re i 20 år är övertygad om att det går 
att förändra. Det handlar om kun-
skap, om ledarskapet, organisation 
och respekt för lärares profession.

Systemvetaren Carina Holmgren, 
som under hösten presenterat av-
handlingen ”Formandet av den 
entreprenöriella läraren: Entrepre-
nöriellt lärande som styrningstek-
nologi”, pekar på problem.

–○Läraridealet som den entrepre-
nöriella pedagogiken för med sig är 
starkt men också komplext. I min 
avhandling, där jag följt 60 lärare 
under deras vidareutbildning, ser 
jag att pedagogiken uppmuntrar 
vissa sätt att vara som lärare men 
också tydligt förskjuter andra sätt. 
I förlängningen handlar det om en 
förskjutning av diskurser om fe-
mininitet och en förändrad syn på 
vilken kunskap som är viktig för 
samhället, säger Carina Holmgren.

Anders Forsström
anders.forsstrom@dn.se

Lärarrollen.

Fakta. 
Entreprenörskap 
i läroplanen

Skolverket  skrev in 
”entreprenörskap i 
skolan” i läroplanen 
från 2011  och definie-
rar det så här:
En viktig uppgift 
 för skolan är att ge 
överblick och sam-
manhang. Skolan ska 
stimulera elevernas 
kreativitet, nyfikenhet 
och självförtroende 
samt vilja till att pröva 
egna idéer och lösa 
problem.
Eleverna  ska få möjlig-
het att ta initiativ och 
ansvar samt utveckla 
sin förmåga att arbeta 
såväl självständigt 
som tillsammans med 
andra. Skolan ska 
därigenom bidra till att 
eleverna utvecklar ett 
förhållningssätt som 
främjar entreprenör-
skap.

– Den entreprenöriella 
läraren kan göra skill-
nad för eleverna, säger 
Åsa Falk-Lundqvist.
 Foto: Magnus Hallgren 

DETTA ÄR EN ANNONS FRÅN LÄNSSTYRELSEN SKÅNE OCH MILJÖSAMVERKAN

Läs mer på:
www.lansstyrelsen.se/skane 
www.kemikaliesmartskane.se

Kemikaliesmartare skola 
Nyligen lanserades kemikaliesmart-
skane.se  en webbplats med infor-
mation till pedagoger i skola och 
förskola. 

– Barn och unga utsätts ofta för skadliga 
kemikalier och är känsligare för exponering 
än vuxna säger Annelie Johansson, miljödi-
rektör på Länsstyrelsen Skåne. Därför fyller 
kemikaliesmartakane.se en viktig funktion. 

Kemikaliesmartskane.se har utvecklats 
inom Miljösamverkan Skåne, ett samarbete 

mellan kommunerna i Skåne, Kommun-
förbundet Skåne, Länsstyrelsen Skåne och 
Arbets- och miljömedicin vid Region Skåne. 

Tanken är att innehållet ska vara lätt 
att använda sig av, förklarar Anna-Karin 
Poussart, miljöstrateg på Lunds kommun, en 
av dem som arbetat med webbplatsen.

 – Det finns mycket material om faran med 
kemikalier, men för den enskilde pedagogen 
är det svåröverskådligt. Syftet är att 
webbplatsen ska ge tillräcklig kunskap eller 

länka pedagogen till rätt informationskälla, 
säger Anna-Karin Poussart. 

En förskolpedagog kan exempelvis finna 
information om hur man väljer kemika-

liesmart material till förskolan medan en 
högstadielärare kan få tips om undervisning 
som ger unga kunskap att göra egna kemika-
liesmarta val. 

Fotograf: Jonas Thun Illustratör: Pocketsize
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Vi satsar på internationellt samarbete: 

tillsammans med andra utbildare utvecklas vi! 
Ett urval av våra samarbeten:

CRISS 
Utveckling av digital kompetens inom 
gymnasieutbildning.

SENIORS GO DIGITAL 
Digitalisering och det stöd som krävs 
till de som riskerar att inte följa med i 
utvecklingen.

LIVECANVAS 
Utveckling av entreprenörskapsutbildning.

SKILL CIRCLE 
Cirkulär ekonomi och hur det kan utvecklas 
inom yrkesutbildning.

CODESKILLS4ROBOTICS
lärande kring programmering i skolan.

50+ 
50+: Validering av äldre elever.

PACMAN
Programmering på gymnasienivå i 
samverkan med arbetslivet.

SIGNS GOES NORTH
Språklärande via storytelling och 
närsamhällets sevärdheter och symboler.

KNOW HUBS
Lärcentra och hur dessa kan ge ökade 
möjligheter för studier utanför större 
tätorter.

DIVINT
Tvåspråkighet och hur ett hinder vänds till 
tillgång.

MUTUAL
Språkstöd till nyanlända barn och deras 
familjer.

PRIDE
Hur lärande kan utformas för att hindra 
radikalisering.

FINANSIERING VIA     ERASMUS +     HORIZON2020     NORDPLUS

Hälsinglands Utbildningsförbund är ett kommunalförbund i härliga Hälsingland: tre 
kommuner (Bollnäs, Söderhamn och Nordanstig) i samverkan kring gymnasie- och 

vuxenutbildning.

Hälsinglands utbildningsförbund är nationellt centrum för UNESCO/UNEVOC:  
FNs satsning på samverkan inom yrkesutbildning i världen.

Besök vår monter C 04:29 på 
SKOLFORUM Stockholmsmässan 

den 29-30 oktober!  
Läs mer på hufb.se

Vill du veta mer?  

PERSONALISED LEARNING
Utveckling av individualiserat lärande

GOOD START FOR ALL 
Utvecklande av inkluderande metoder 
inom förskolan

GAIA
Utveckling av energieffektivitet

DETTA ÄR EN ANNONS FRÅN SKOLKARTOR

I skolan

RASISM ANGÅR OSS ALLA 
Men vad är egentligen rasism och hur kan vi öka respekten för alla 
människors lika värde? På vår webbplats har vi samlat massor av  
kunskap och material om rasism att använda i skolan.  
Läs, titta, lyssna, reflektera och prata rasism.

WWW.LEVANDEHISTORIA.SE/PRATARASISM

DETTA ÄR EN ANNONS FRÅN FORUM FÖR LEVANDE HISTORIA


