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LÆSEVEJLEDNING
Hvad kan du læse om i magasinet?
I magasinet finder du i alt 16 forskellige eksempler på, hvordan man aktuelt arbejder
med entreprenørskab på grundskoler i Norden. Eksemplerne er formidlet i form af små,
lettilgængelige artikler, der beskriver en del af den entreprenørielle praksis på en skole eller
i et område.
Hvordan er eksemplerne blevet udvalgt?
Eksemplerne er blevet udvalgt i en eksplorativ proces, hvor en lang række nøglepersoner
i uddannelsesfeltet i de nordiske lande og selvstyrer er blevet bedt om at pege på gode,
inspirerende eksempler på, hvordan entreprenørskab praktiseres i grundskolen. Derefter
er andre relevante videnspersoner blevet kontaktet med samme formål.
I processen blev der fundet langt flere gode eksempler, end der var plads til at portrættere i
magasinet. De eksempler, der er med, er derfor udvalgt ud fra følgende kriterier:
Projekter eller aktiviteter, som
✳ bevidst forbindes med entreprenørskab eller innovation af de personer, der arbejder med
dem
✳ har været i gang længe nok til, at man har høstet de første erfaringer og resultater
✳ t ilsammen giver et mangfoldigt billede af den måde, man kan arbejde med entreprenørskab
på i grundskolen
✳ repræsenterer en geografisk spredning på tværs af de nordiske lande og selvstyrer.
Artiklerne skal altså læses som gode eksempler, men ikke nødvendigvis som best practice.
Hvordan defineres entreprenørskab i magasinet?
Artiklerne er skrevet ud fra en forståelse af, at der ikke findes en entydig definition af
entreprenørskab, som er mere rigtig end andre. Entreprenørskab er i hver enkelt artikel
defineret ud fra de forståelser, der gør sig gældende for de personer, der er interviewet.
Magasinet rummer eksempler på meget synligt entreprenørskab i form af konkrete,
tidsafgrænsede aktiviteter – og umiddelbart mere usynligt entreprenørskab i form af større
og mindre pædagogiske greb, der anvendes integreret i og på tværs af aktiviteter.
Hvem har skrevet artiklerne?
Nordisk Ministerråd har bedt den skandinaviske tænketank Mandag Morgen om at forestå
udarbejdelsen af magasinet. Det er derfor også Mandag Morgen, der bærer det redaktionelle
ansvar for magasinets indhold.
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VI SKAL LEVE AF DEN
NÆSTE GENERATION
Den nordiske velfærdsmodel har i de senere år fået stor international opmærksomhed.
Evnen til at kombinere økonomisk vækst og dynamik med en generøs og skattefinansieret
velfærd har vist sin styrke under den økonomiske krise. Men de nordiske velfærdssystemer
er under pres. Globalisering, finanskrise, demografiske ændringer og teknologi udfordrer
landenes muligheder for at opretholde og videreudvikle velfærdssamfundet.
Trods mange gode bud på, hvad vi skal leve af i Norden, er én ting sikker: Vi skal leve af
den næste generation. Det bliver stadig tydeligere, at fremtidens velfærd afhænger af vores
– og vores børns – evne til at tænke nyt, se muligheder og omsætte ideer til handling. I alle
sektorer og inden for alle fag kræves kompetencer og gåpåmod til at løfte denne opgave.
Det stiller nye krav til uddannelser på alle niveauer. Entreprenørskab skal udvikles og
integreres i form af fag og kurser, men også som nye pædagogiske og didaktiske tilgange i
den eksisterende undervisning.
Derfor er det også både vigtigt og værdsat, når dygtige lærere og skoleledere rundt om
på grundskolerne i Norden arbejder med nye pædagogiske greb i undervisningen og
samarbejder med virksomheder og andre aktører, der ikke tidligere har haft deres gang i
skolegården. Det sker heldigvis ofte.
I 2012 gennemførte Nordic Innovation under Nordisk Ministerråd en analyse, som pegede
på, at uddannelsen og motivationen af lærere i forhold til entreprenørskab halter efter
de nordiske landes politiske visioner for dette område. Formålet med dette magasin er
at motivere og inspirere undervisere og ledere på skoler i Norden til at gøre deres egne
erfaringer med entreprenørskab. Jeg har selv mødt flere af de unge, som de seneste år
har fået mulighed for at prøve sig selv af som innovative entreprenører inden for skolens
ramme. Der er ingen tvivl om, at disse muligheder udløser unges skaberkraft.
I magasinet kan du læse en lang række eksempler på, hvordan man rundt om i Norden
arbejder med entreprenørskab, og hvilke resultater det har skabt. Når for eksempel
eleverne på Dansborgskolen i Hvidovre, Danmark, udvikler løsninger på konkrete
udfordringer i samarbejde med det lokale hospital og spildevandscenter, når eleverne på
Yrityskylä i Finland for en tid omdanner en sportshal til et bysamfund, eller når en gruppe
drenge på Alléskolan i Åtvidaberg, Sverige, henter inspiration og motivation gennem
virksomhedsbesøg, så styrker det elevernes evner til at tænke nyt og finde løsninger.
Nye løsninger på fremtidens velfærd er også målet for Nordisk Ministerråds program
Holdbar Nordisk Velfærd, som denne publikation er en del af. Nye løsninger opstår oftest,
når eksisterende rammer og strukturer udfordres. Jeg håber derfor, at denne publikation
kan bidrage til, at endnu flere skoleledere og lærere tør udfordre deres udgangspunkt og
bringe fag og pædagogik i spil på nye måder.
God læselyst!

Dagfinn Høybråten,
generalsekretær, Nordisk Ministerråd
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FRI TÆNKNING
KRÆVER STRAM
STYRING
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På Mellervangskolen i Aalborg, Danmark, er ulige vinkler, farvede gummiarmbånd og rigtige fejl
en del af hverdagen. Her har man indrettet Det Skæve Rum, hvor elever og lærere øver sig i at se
muligheder og finde mod.

E

n kæmpestor lysekrone midt i rummet kaster lys over en bænk, der
buer, og to træer, der er plantet midt
på gulvet. Ved vinduerne sidder der skodder, så man kan lave blæksort mørke. De
fungerer også som tavler, man kan tegne
sin ide på, hvis man ikke helt har lært alfabetet endnu.
I Det Skæve Rum på Mellervangskolen
er ingenting, som det plejer at være i et
almindeligt klasseværelse. Det er faglokale og tankeeksperimentarium i ét. Her
kommer elever fra alle klassetrin med
jævne mellemrum på besøg og har hele
dage – camps – hvor de på en anderledes måde arbejder med fx matematik eller dansk. Andre gange arbejder de med
konkrete problemstillinger fra deres egen
hverdag og med udgangspunkt i lokalområdet.
EN NY OG MODIG SKOLE
Beslutningen om at bygge et ”skævt” rum
blev taget efter længere tids arbejde med
mindre forsøg på at bringe kreativitet, innovation og entreprenørskab mere i spil
på skolen. Ifølge Carsten Hermansen, der
er lærer og – sammen med sin kollega
Charlotte Rørvig Haaber – fast tilknyttet Det Skæve Rum, er rummet et opgør
med det traditionelle klasseværelse og de
begrænsninger, det sætter. ”En skole er jo
egentlig en ret konservativ størrelse, der
både virker og ser ud på en helt bestemt
måde. Vi ville gerne lave en ny slags skole,
hvor eleverne i højere grad kan se meningen med det, de laver, og tør tage aktiv del
i at lære og finde på noget. Med det her
rum kan vi udnytte både elevernes tid og
deres ressourcer meget bedre, end vi traditionelt har gjort,” forklarer han.
UNDGÅR SPILDTID
Netop tiden er helt central i Det Skæve

Rum. De traditionelle moduler af 45 minutter er afskaffet og erstattet med en hel
dag med mindre gruppeopgaver, der varer
helt ned til et par minutter hver. Alle elever
er fra starten udstyret med gummiarmbånd i forskellige farver. Det giver læreren
mulighed for at styre gruppearbejdet ved
fx at bestemme, at nu er det dem med gule
armbånd, der skal starte med at fortælle
deres ide til de andre. Sådan undgår de en
masse spildtid, hvor eleverne forsøger at
tage mod til sig eller finde ud af, hvem der
skal gøre hvad. Ifølge Carsten Hermansen
er en stram styring netop forudsætningen
for, at eleverne kan arbejde kreativt og
slippe ideerne helt fri.

”Med det her rum kan vi
udnytte både elevernes tid og
deres ressourcer meget bedre,
end vi traditionelt har gjort.”
Carsten Hermansen, lærer

”Det vigtigste er, at det er børnenes tanker og ideer, der kommer i spil, i stedet
for de voksnes. Så hvis man gerne vil have
dem til at arbejde med nogle bestemte faglige begreber, bliver man nødt til at sætte
nogle rammer for, hvordan de skal arbejde
med de her ideer. På den måde tvinger vi
dem til at tænke på nogle bestemte ting på
deres egen måde,” siger han.
HURRA, JEG HAR LAVET EN FEJL!
Mens eleverne arbejder med opgaverne og
ideudvikler, er der kun én ting, der er forbudt. Det er ordet ”nej”. I Det Skæve Rum

hedder det i stedet ”ja, og hvad så?”. Det
skal styrke eleverne i at se muligheder og
finde nye løsninger, når der fx er noget, de
synes er svært. Samtidig øver de sig i, at
det kan være en god ting at lave en fejl. For
det er, når man prøver sig frem og laver
fejl, at man i virkeligheden lærer noget,
forklarer Carsten Hermansen.
I Det Skæve Rum er der rig lejlighed til
at vise sine fejl frem. Flere gange i løbet af
dagen fremlægger eleverne deres ideer og
resultater for hinanden. Det gør de ved at
træde igennem en gammel trædør, der er
placeret midt i rummet, og ud foran deres klassekammerater. Den øvelse handler
om at presse dem til at være lidt mere modige, end de var før.
Og modige børn er ifølge Carsten Hermansen hele målet med Det Skæve Rum:
”For mig går det ud på at skabe nogle elever, der tror på, at når de sætter noget i
gang, kan det godt lykkes. Det handler om
at få nogle børn ud på den anden side, der
har fået nogle redskaber og nogle metoder,
så de er gode til at leve i en verden, der forandrer sig. Det tror vi på, at vi kan ved at
arbejde på den her måde.”

GØR-DET-SELV
Det Skæve Rum har sin egen blog,
hvor du kan læse mere om, hvordan
Mellervangskolens elever arbejder i
camps til hverdag. Her kan du også finde
inspiration til at inddrage energizers
eller rekvisitter i undervisningen.
Du finder bloggen her:
http://innospot.skoleblogs.dk/
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NOKIA
– STILL CONNECTING
PEOPLE

Udsigt til en skolelukning og oplevelsen af, at elevernes selvtillid trængte til et
boost, fik skolelederen på den lille skole Taivalkunta i byen Nokia i Finland til at
tage utraditionelle metoder i brug og åbne skolen op for omverdenen.
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”Jeg tror, at mange er bange for, at der ligger mere arbejde i at tænke
skolen på en anden måde, og lærere arbejder jo sindssygt hårdt i
forvejen. Men jeg får mere ud af at arbejde sådan, end jeg mister.”
Kari Haikonen, skoleleder

D

et er ikke sikkert, du ved det, men
Nokia er ikke kun et verdensomspændende telekommunikationsselskab, hvis mobiltelefoner de fleste har
sendt sms'er fra, inden der gik iPhone i
den. Nokia er også navnet på den finske
by, som selskabet stammer fra. Men i 2008
flyttede selskabet Nokia fra byen, og flytningen blev et symptom på en dræning
af området, der også ramte den lille skole
Taivalkunta.
Skolen med blot 2 lærere og 34 elever
i alderen 7 til 12 år fik i 2010 besked om,
at den ville blive lukket året efter. "Jeg
måtte finde på noget, der kunne vise politikerne, at vores skole var så god, at de
ikke skulle lukke den,” siger skoleleder
på Taivalkunta Kari Haikonen og uddyber: “Da Nokia forlod byen, mistede vi
jo en del af vores selvtillid. Men det har
også fået os til at angribe tingene på en
ny måde. Det er jo de unge, der skal ud
at skabe noget som Nokia en dag, og vi
har brug for at gøre noget, der kan styrke
deres selvtillid.”
ELEVER VANDT PRIS FOR BEDSTE
STAND PÅ MESSE FOR VOKSNE
Kari Haikonen bemærkede, at eleverne
på skolen ikke havde så meget mod til at
stå frem og sige noget. Og at det ikke kun
gjaldt i timerne. De var ofte stille og svære
at engagere. Han besluttede derfor at åbne
skolen mere op: Eleverne skulle bevæge
sig ud af skolen, ligesom omverdenen
skulle inviteres indenfor. Kari Haikonen
fik bl.a. en ide om, at elevgruppen fra 10 til
12 år skulle have en stand på Nokias årlige

virksomhedsmesse, Nokian Messut, hvor
byens virksomheder præsenterer deres arbejde for offentligheden. Det var messen
med på, og eleverne deltog derfor – som
de eneste børn – med en stand med fuglehuse, de selv havde lavet.
Ideen blev en stor succes. I løbet af den
weekend, messen varede, fik eleverne
solgt samtlige 100 fuglehuse, deres stand
blev kåret til den bedste på messen, og
Nokias borgmester dukkede op på standen og holdt en tale for eleverne, hvor han
opmuntrede dem til at tage flere af den
slags initiativer. “Det lyder måske ikke af
meget, men det er kæmpestort, når man
er 10-12 år,” siger Kari Haikonen om virakken omkring elevernes stand. "Den
første dag var eleverne bange for at tale
med folk. Men i løbet af de to dage steg
deres mod så meget, at de endte med at
gå ud af standen og præsentere vores produkter til folk, de ikke kendte."
Han oplevede også, at elevernes koncentrationsevne tilbage i klasseværelset efterfølgende steg: “Det var pludselig meget
nemmere at få dem til at være fokuserede.
Jeg tror simpelthen, at oplevelsen var motiverende for dem.”
PÅ BESØG
Skolen begyndte derefter at arrangere
besøg af og hos virksomhedsledere og
entreprenører fra lokalområdet, som introducerede eleverne til deres arbejde. Det
initiativ ændrede elevernes adfærd positivt. De forberedte spørgsmål på eget initiativ, og de var mere opmærksomme end
normalt under besøgene – også når virk-

somhedslederne understregede vigtigheden af at lære matematik og sprog. Om
besøgene på skolen, der tæller 14 virksomheder i løbet af et år, fortæller Kari Haikonen: “Her står en person, som er taget ud
til vores skole for at besøge OS. En, der har
sin egen virksomhed og ansatte under sig.
Når han fortæller, at færdigheder som matematik er nødvendige, så lytter eleverne
mere intensivt, end når tingene kommer
fra mig.”
HÅRDT, MEN SLIDDET VÆRD
Taivalkunta Entrepreneurship School,
som den hedder i dag, blev ikke lukket,
men Kari Haikonen, der er 60 år gammel, kan godt være nervøs for, hvordan
det kommer til at gå skolen, når han ikke
er der mere. Han håber, at hans efterfølger vil videreføre nogle af initiativerne på
sin egen måde. Han har heller ikke fået
den store feedback fra de organisationer
og universiteter, han har kontaktet for at
udbrede fordelene ved en mere entreprenant tilgang til undervisning: “Jeg tror,
at mange er bange for, at der ligger mere
arbejde i at tænke skolen på en anden
måde, og lærere arbejder jo sindssygt
hårdt i forvejen. Men jeg får mere ud
af at arbejde sådan, end jeg mister. Det
kræver meget, men du får mere tilbage.
Jeg er blevet stærkere, mere motiveret og
ivrig efter at prøve flere ting af og være
produktiv.”
Det kan godt være, at selskabet Nokia
har rykket telefonpælene op, men deres verdenshittende slogan, ”connecting
people”, har stadig ben at gå på i byen.
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VÆK MED KLASSER,
SKEMAER OG
LEKTIONER
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P

å Röselidsskolan nord for Göteborg
gennemsyrer en pædagogik fokuseret
på entreprenørskab alt skolens arbejde.
Kun en tredjedel af undervisningen er skemalagt – resten af tiden er eleverne selv med til at
planlægge.
Det var en påsat brand, der i 2007 medførte,
at en skole i bydelen Gråbo i Lerums kommun
brændte helt ned til grunden. Branden blev
anledningen til at bygge ikke bare de fysiske
rammer, men også det pædagogiske fundament op på ny. Målet var, at de sociale problemer, der længe havde sat dagsordenen i det lille
samfund nord for Göteborg, skulle trækkes
op ved roden – og opførelsen af tre nye skoler
skulle være løftestangen.
”Vi havde meget store problemer i Gråbo
med kriminalitet og konflikter blandt de unge,
og derfor var der et stort ønske om at ændre
den kurs. Nøgleordene i forandringen var derfor tryghed og social holdbarhed gennem et
fokus på entreprenørskab,” fortæller Lennart
Nilsson, der er rektor på en af Gråbos tre nye
skoler, Röselidsskolan. ”En entreprenør er en
person, der skaber merværdi, og vores mål er
at lære eleverne, hvordan man hele tiden skal
tænke i at skabe merværdi for nogen,” fortæller Lennart Nilsson.
STATUS HVER MORGEN
På Röselidsskolan arbejder man aktivt på at
undgå ordene klasse, skema og lektion. Eleverne er i stedet inddelt i arbejdsfællesskaber
på 60-90 elever, hvor eleverne samarbejder på
tværs af klassetrin. Derudover er de del af en
procesgruppe på cirka 15 elever, som er det
daglige holdepunkt. Kun en tredjedel af undervisningen er skemalagt.
Hver morgen mødes eleverne med deres
procesgruppe og deres lærer for at gøre status
og sætte sig mål for dagen. For eksempel har
eleverne haft et projekt om store opfindelser,
der blandt andet dækkede fagene historie, natur og teknik og svensk. ”Sammen med deres
procesgruppe kiggede de på, hvordan hver enkelt elev kunne angribe projektet. Nogle ville
gerne skrive noget, andre fotografere. Alle har
samme overordnede læringsmål, men det er
vigtigt at understrege, at målene kan nås på
forskellige måder, og at den enkelte elev skal
være med til at beslutte, hvad der er rigtigt for
ham eller hende,” siger Lennart Nilsson. Hans
11

”Alle har samme overordnede læringsmål, men det er
vigtigt at understrege, at målene kan nås på forskellige
måder, og at den enkelte elev skal være med til at
beslutte, hvad der er rigtigt for ham eller hende.”
Lennart Nilsson, rektor

erfaring er, at nogle elever er gode til at planlægge
deres tid over længere perioder, mens andre har
brug for daglige delmål, så de ved, hvilken del af en
opgave de skal kaste sig over.
NY LÆRERROLLE
Lærerne på Gråbos nybyggede skoler arbejder som
led i omlægningen af arbejdet nu fast i team. Det
betyder blandt andet, at de bruger flere timer på
skolen end tidligere. ”Lærerne har været vant til
selv at tilrettelægge deres undervisning og deres
tid, men i dag er der i langt højere grad brug for, at
de er på skolen, og at de hele tiden samarbejder,” siger Lennart Nilsson. For at styrke lærerne i den nye
måde at arbejde på holder hvert arbejdsfællesskab
møde hver uge, hvor de taler om, hvordan ugen skal
planlægges. ”Det er noget nyt for lærerne at arbejde
sådan, og det har vi talt meget om. Alle har skullet
søge deres job igen, så alle er indforståede med, at
det er den her måde, vi arbejder på nu,” siger Lennart Nilsson. To tredjedele af skolens lærere har
tidligere arbejdet på Gråbos skoler, mens den sidste
tredjedel er nye.
UNDERVISNING PÅ FACEBOOK
En væsentlig del af lærernes arbejde er at fungere
som coaches for eleverne. De arbejder ofte med
projekter, der typisk varer to-tre uger, og undervejs
hjælper læreren eleven videre med spørgsmål som:
Hvor befinder du dig i processen? Hvad fungerer
godt? Hvad kan du gøre bedre? Hvordan planlægger du at gå videre?
Som eksempel på et projekt fortæller Lennart
Nilsson om en af 8.-klasserne på Röselidsskolan,
der skulle gennemføre en virtuel rejse gennem
12
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Europa. Eleverne ”fik” hver 5.000 euro og skulle så
planlægge deres egen rejserute. Lærerne bød hele
tiden ind med konkrete opgaver, der skulle løses på
vejen over kontinentet. Det kunne være ”skaf et nyt
pas” eller ”skriv et cv på engelsk for at søge job”.
Projektet havde sin egen Facebookside, og al kommunikation foregik via det sociale netværk. Eleverne blev så optagede af det, at de gik på Facebook
både om morgenen og om aftenen for at komme videre med deres rejse. Projektet var inspireret af storyline- og case-pædagogikken og var, ifølge Lennart Nilsson, en succes, fordi det brugte et medie,
som eleverne i forvejen var fortrolige med.

SKOLERNE I GRÅBO
✳ Der er bygget tre nye skoler i Gråbo, Ljungviksskolan, Lekstorpsskolan og Röselidsskolan. Hver skole er specialiseret i særlige fag.
På Röselidsskolan, der åbnede i 2012, er det idræt,
hjemkundskab og sprog, mens de andre skoler
tilbyder et fokus på henholdsvis naturvidenskabelige fag og musik og dramatik.
✳ Fra 4. klasse har eleverne mulighed for at benytte
faglokaler på bydelens to andre skoler. I 8.-9. klasse
opholder de sig i perioder på de andre skoler.
✳ Eleverne har selv været involveret i at vælge,
hvilken af de tre skoler de skulle indskrives på
efter ombygningen.

Eleverne på Röselidsskolan går ikke i klasser, men er i stedet
inddelt i større grupper, som kaldes arbejdsfællesskaber, og
mindre grupper på ca. 15 elever, som kaldes procesgrupper.
Hver morgen mødes eleverne med deres procesgruppe og
deres lærer for at sætte sig mål for dagen.
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IDEER FLYVER
PÅ GANGENE
Din gode ide kan være med til at forandre samfundet, og den kan
skabe din fremtid. Det er to af hovedbudskaberne til eleverne på
den islandske skole Hofsstadaskóla – en skole, der de seneste ni år
har haft innovation og ideudvikling på skoleskemaet fra 5. klasse.
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”Det sker tit, at elever stopper mig på gangen for at fortælle, at de fik
en god ide i sommerferien eller i weekenden. Det er blevet en livsstil
for dem at finde på noget og udvikle på egne ideer.”
Sædís Arndal, lærer

D

er er nogle elever, der hurtigt
fanger, hvordan man læser og
skriver. Så er der andre, der er
færdige med brøkerne længe før de andre.
Og andre igen, som altid vælges først, når
der skal laves hold i idrætstimerne, for de
imponerer i alle sportsgrene.
Men læsning, matematik og sport er
ikke de eneste discipliner, man kan være
dygtig til. De seneste ni år har man på den
islandske skole Hofsstadaskóla fremhævet
og dyrket, at det også er vigtigt at være
dygtig til at få gode ideer. På skolen, der
har elever fra 1. til 7. klasse, er der undervisning i innovation og ideudvikling for
de ældste elever.
LIGE SÅ GODE SOM DE VOKSNE
I 5. klasse har eleverne en times undervisning i innovation om ugen i 5-6 uger. Her
diskuteres det, hvad innovation og en god
ide er, og hvordan en god ide kan realiseres og skabe værdi. ”Hvilket problem har
denne ide løst?” er et af de centrale spørgsmål, som eleverne arbejder med.
Herefter sættes de i gang med selv at
finde problemer og løsninger i deres omverden. Alle udstyres med en lille notesbog, hvor de kan nedfælde deres ideer, så
snart de får dem. Efterfølgende arbejder
de med ideerne i klasseværelset, hvor de
præsenterer dem for hinanden, laver plakater og bygger prototyper. I slutningen
af skoleåret deltager alle elever på 5. klassetrin i en intern konkurrence på skolen,
hvor der uddeles en 1.-, 2.- og 3.-plads til
de bedste ideer.
Når eleverne kommer i 6. og 7. klasse,
lægges der endnu større vægt på, at de skal
lære at omsætte ideerne til projekter. I 6.
klasse arbejder de fx i sløjdtimerne med at
lave en lampe af ting, der står hengemt i

kældre og på lofter hjemme hos dem selv.
En af udfordringerne er, at de skal forsøge
at skjule ledningen. En lektor i design fra
den tekniske skole i nabokommunen kårer så det bedste design og den bedste løsning, hvor ledningen blev skjult.
Anerkendelsen af kreative kompetencer
har, ifølge Hafdis B. Kristmundsdóttir, der
er vicerektor på skolen, en stor styrke, idet
det interesserer en bred gruppe af elever.
Særligt vigtigt er det, at det ofte bringer de
elever, som er mest stille og tilbageholdende i den traditionelle boglige undervisning, på banen. “De viser nye sider af sig
selv, og man kan se deres selvværd stige,”
fortæller Hafdis B. Kristmundsdóttir og
uddyber om det bredere perspektiv i tiltaget: ”Det er en måde at opdrage børnene
på. Vi vil give dem troen på, at deres ideer
kan være lige så gode som de voksnes, og
at alle ikke behøver at være gode til de
samme ting.”
EN NY SKOLEKULTUR
At jagten på de gode ideer for alvor er gået
ind hos eleverne på Hofsstadaskóla, har
man også opdaget uden for skolens matrikel. Skolens elever er dem, der de seneste
fem år suverænt har indsendt flest ideer
til den nationale iværksætterkonkurrence
for 10-12 årige, der administreres af organisationen NKG (Nýsköpunarkeppni
grunnskólanemenda).
Forklaringen er, at ideudvikling og innovation ikke længere er noget, der begrænser sig til et bestemt antal undervisningstimer om ugen. ”Det er blevet en del
af skolens kultur og afspejler sig både i den
måde, de arbejder på i og uden for undervisningen. Det sker tit, at elever stopper
mig på gangen for at fortælle, at de fik en
god ide i sommerferien eller i weekenden.

Det er blevet en livsstil for dem at finde
på noget og udvikle på egne ideer,” siger
sløjdlærer Sædís Arndal, der underviser i
innovation og organiserer elevernes deltagelse i konkurrencen.
Sædís Arndal fortæller også, at hun i et
tilfælde endda har solgt en af elevernes ideer – en pålægskniv, der kunne vedlægges
i emballagen – til et firma, som pakker og
sælger pålæg, for at vise eleverne, at en god
ide kan man få patent på og tjene penge på.
HAR LÆRT AT LYTTE TIL
ELEVERNE
”Jeg tror, mange forestiller sig, at gode
ideer kommer ud af en sort boks – at det
ikke er noget, man kan lære ligesom matematik og sport. Vores erfaringer viser det
modsatte. Ideudvikling er noget, man kan
øve sig på, og alle kan få gode og brugbare
ideer. For nogle tager det lidt længere tid,
og for få tager det rigtig lang tid. Men vi
kan se, at de bliver bedre og bedre – det
kræver bare træning,” siger Sædís Arndal.
Hun forklarer videre: ”Forløbet handler
meget om at motivere eleverne til at tro på
deres ide – især i starten. De skal opleve,
at hvis de gør sig umage og arbejder hårdt,
så kan den gøre en forskel. Derfor findes
der heller ikke dårlige ideer. Alle ideer er
lige gode.”
Men har man ikke altid lyttet til børns
ideer, fristes man til at spørge. “Nej. Før i
tiden lyttede man ikke til børn og unge,
deres ideer og meninger. Det har forandret
sig gradvist, og det er en positiv forandring, synes jeg. Vi kan også se i samfundet, at design, innovation, entreprenørskab og kreativitet er noget, man arbejder
mere og mere med, så på den måde er det
også vigtigt, at vi følger med den udvikling,” siger Hafdis B. Kristmundsdóttir.
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VIRKELIGHEDEN GIVER
EVENTYRLIGE IDEER
På Dansborgskolen i Hvidovre, sydvest for København, har de erstattet den traditionelle
projektopgave i 9. klasse med virksomhedsrettet problemløsning. Det giver elever med
masser af gåpåmod og lærere med nye kasketter.
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”Jeg er ikke sikker på, man behøver at måle det her,
sådan som man måler så meget andet i folkeskolen.”
Christian Black-Storm, lærer

G

ang på gang oplevede lærer
Christian Black-Storm, hvordan
hans elever i 9. klasse skrev projektopgaver, der enten var et forsøg på
at ”redde hele verden” eller handlede om
emner, de ikke selv kunne forholde sig til.
”De skrev alle sammen om anoreksi eller
hjemløse. Men det er jo problemer, der
ligger så langt fra deres egen hverdag, at
det bliver alt for abstrakt. Jeg har i lang
tid prøvet at finde en medicin imod den
her fremmedgørelse, der tit er i undervisning,” siger han.
Christian Black-Storm vil gerne give
eleverne noget, de helt praktisk kan mærke og se en mening med. Derfor tog han
sidste år skridtet og erstattede sammen
med resten af lærerteamet den ordinære
projektopgave i 9. klasse med projekter
koblet til initiativet Elever af Ellehammer.
SOLCELLER, SPILDEVAND OG ET
VENLIGT VENTEVÆRELSE
Elever af Ellehammer er et kommunalt organiseret initiativ, der kobler virksomheder
med folkeskoler med henblik på at samarbejde om at formulere problemorienterede
projekter med hold i virkeligheden.
Hele Christian Black-Storms 9. årgang
arbejdede med at udforme projekter til
tre forskellige lokale virksomheder, der
på forhånd havde formuleret et problem,
de havde brug for hjælp til. I mindre
grupper arbejdede eleverne med at lave
en oplysningskampagne for Avedøre
Spildevandscenter, at indrette et venteværelse til Hvidovre Hospital og at designe et interaktivt busstoppested med
solceller for virksomheden Gaia Solar.
Det blev gjort i tæt samarbejde med virksomhederne, der stillede personale til
rådighed til at besvare elevernes spørgsmål, inviterede på besøg og ikke mindst
gav eleverne feedback på deres projekter
efter aflevering.

NYE OPGAVER, NYE VANER
Netop det, at eleverne kan forholde sig til
det, de arbejder med, gør ifølge Christian
Black-Storm, at de lærer at tænke anderledes, end de plejer. ”Det innovative i det her
er, at de diskuterer, hvad de skal gøre, og
hvordan de løser et problem,” siger han og
forklarer, at det kræver meget af eleverne,
der skal give slip på en kultur, hvor både
intern konkurrence og det at gøre tingene
”rigtigt” fylder meget. ”Vi har forsøgt at
kreere en platform, hvor eleverne bruger
hinanden – også grupperne imellem. De
skal nå derhen, hvor de ikke holder kortene tæt til kroppen, når to grupper fx arbejder med det samme emne. Det handler
om at dele og udvikle.”
Processen kan være svær at gå til, men
Christian Black-Storm oplever, sammenlignet med tidligere, en overvældende stor forskel på elevernes engagement og kreativitet,
når de først kommer i gang. ”De kommer
på nogle helt eventyrlige ideer! Det bliver
meget mere virkelighedsnært, fordi det er
”live” cases, og der kommer nogen, der kan
bruge det, de laver. Vi har gjort meget ud af
at fortælle, at virksomhederne har brug for
deres hjælp. Det betyder meget.”
Christian Black-Storm fortæller, at han
i forløbet også selv er blevet udfordret på
sin rolle som lærer. Den ændrede sig, når
opgaverne var stillet af nogen udefra. ”Det
gav mig mere frihed til at koncentrere mig
om at få det innovative frem i eleverne,
stille de rigtige spørgsmål og få energien
frem i stedet for at hjælpe dem med at finde noget information, de sagtens selv kan
finde,” fortæller han.
UHÅNDGRIBELIG EKSAMEN
Forløbet blev afsluttet med, at eleverne gik
til eksamen og præsenterede deres projekter på samme vis som ved en traditionel
eksamen i en projektopgave. Eleverne
fremlagde og blev bedømt både på deres

samlede arbejdsproces, deres fremlæggelse og det produkt, de havde skabt. En
vurdering, der ifølge Christian BlackStorm ikke er helt let at gå til: ”Det er jo
nogle ret uhåndgribelige ting, vi skal se på
og vurdere.”
Han mener, at man med fordel kan gribe
vurderingen anderledes an i fremtidige
projekter: ”Man bør sætte sig nogle mål for
det enkelte projekt og så fokusere på opfyldelsen af de mål i vurderingen. Det kan fx
være, at eleverne i et projekt skal blive bedre
til at arbejde sammen, og i et andet skal de
arbejde mere kreativt. Det er stadig nogle
meget uhåndgribelige ting at måle på, men
det gør ikke noget. Jeg er ikke sikker på,
man behøver at måle det her, sådan som
man måler så meget andet i folkeskolen.”

ELEVER AF
ELLEHAMMER
Elever af Ellehammer er et kommunalt organiseret projekt, der samler virksomheder
og folkeskoler om konkrete projektforløb
for de ældste elever. I løbet af skoleåret mødes en række private og offentlige virksomheder og institutioner i Hvidovre Kommune
med lærere fra alle kommunens folkeskoler.
Her formulerer de cases baseret på informationer fra virksomhederne. Casene præsenteres, så de kan anvendes i projektarbejde på
skolerne. Med til projektet hører desuden
en række materialer, som skolerne kan tage
udgangspunkt i gennem hele processen. Det
er fx et udkast til en projektplan og øvelser i
ideudvikling og kreative processer.
Projektets navn, Elever af Ellehammer,
henviser til den danske opfinder og flypioner Jacob Ellehammer. Det afspejler, at projektet oprindeligt var rettet mod de naturvidenskabelige fag. Med tiden er rammerne
dog blevet mere tværfaglige.
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Ekspert:
Giv eleverne magten
over deres egen
læring
Vi har spurgt Eva Leffler fra Umeå Universitet, Sverige, om hendes syn på
entreprenørskab i grundskolen. Hun er en af de førende eksperter i entreprenøriel
læring i Norden og vil have lærerne til at tage udgangspunkt i elevernes interesser
og virkelighedsnære problemstillinger for at gøre dem til entreprenører i deres
egne læringsforløb.
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BLÅ BOG: EVA LEFFLER
✳L
 ektor i pædagogik, Umeå Universitet.
Tilknyttet forskningsområdet Företagsamt
Lärande och Entreprenöriell Pedagogik.
✳H
 endes forskning fokuserer på
entreprenørskab og foretagsomhed i skolen
samt entreprenøriel pædagogik i skolen.
✳H
 un har blandt andet hjulpet det svenske
Skolverket med at samle erfaringer og formidle
forskning i relation til entreprenørskab i skolen.

I næsten alle de nordiske lande er der i
løbet af de seneste år formuleret politiske
strategier for entreprenørskab i uddannelserne. Hvad er det for en forandring,
politikerne gerne vil opnå?
Der er to forskellige mål med at fremme
entreprenørskab i skolesammenhænge.
Det ene er, at man gerne vil sikre, at der i
fremtiden vil være flere, der vælger at blive
iværksættere og skaber deres egne job, end
der er i dag. Til det formål underviser man
børnene i, hvordan man kan starte og
drive virksomhed, og sigter på at motivere
nogle af dem til at gøre det selv en dag. Det
andet er en pædagogisk tilgang, hvor man
med udgangspunkt i elevernes interesser
og virkelighedsnære problemstillinger
gør dem til entreprenører i deres egne
læringsforløb. Målet er at øge deres
motivation til at lære og dermed deres
læringsudbytte.
Skal man praktisere sidstnævnte, indebærer det en grundlæggende forandring
af skolekulturen. Når vi ser på, hvordan de
fleste grundskoler er organiseret, er det tydeligt, at logikken fra industrisamfundets
arbejdsmarked stadig hersker. Mange steder ringer klokken ind kl. 8 om morgenen,
lektionerne varer 45 minutter og behandler
ét fag ad gangen, dagene følger et bestemt
skema, og det er på forhånd besluttet, hvilke sider i en bog man skal ”nå igennem”.
Stole og borde på rækker indbyder heller
ikke til, at eleverne skal samarbejde og lære
af hinanden. Det er med andre ord dybt
forældede systemer, der styrer undervisningen og måden at organisere skolen på.
Det skal vi have lavet om på, hvis skolen
skal uddanne vores børn til at leve i et samfund, som hele tiden er i forandring.
Er entreprenørskab ikke bare et nyt ord for

noget, man altid har gjort i de nordiske
grundskoler?
Nej, det mener jeg ikke – men det er nødvendigt at forstå, at entreprenørskab netop indeholder de her to retninger, og være
bevidst om, hvilke mål der knytter sig til
henholdsvis den ene og den anden.
Jeg er særligt optaget af entreprenøriel
læring, og det at give eleverne ansvar og
inddrage dem er der mange lærere, der
mener, at de allerede gør og altid har gjort.
Det nye er dog, at de ikke kan nøjes med at
sige, at de gør det, men at de skal forklare
og vise hvordan. Om det virker, kan vi se
på eleverne. Testen er, om de synes, det er
meningsfuldt at gå i skole, og ved, hvad de
skal lære, og hvorfor de skal lære det.
Hvad er det konkret, lærerne skal gøre anderledes?
For det første kan man starte med at åbne
klasseværelset op og invitere kollegerne
ind som kritiske og konstruktive iagttagere, der kan give feedback på, om man
rent faktisk involverer eleverne så meget
og så tidligt, som man kan. Der er et stort
potentiale i at dyrke det, jeg kalder medarbejderskabet, som en ramme for den her
udvikling.
Derudover kan lærerne arbejde med at
løsrive sig fra fokus på, hvad der er rigtigt
og forkert. Selvfølgelig er der nogle tilfælde, hvor det er afgørende, om eleverne
svarer rigtigt eller forkert, men selv i matematik er der masser af eksempler på læringssituationer, hvor det er vigtigere at fokusere på læringsprocessen, fx forskellige
udregningsmuligheder, end hvorvidt eleverne kommer frem til det rigtige resultat.
Endelig handler det om at blive mere
modig i den forstand, at man tør bevæge

sig væk fra sin planlægning og gribe bolden, når eleverne viser særlig interesse for
noget. Ligesom det også handler om at
have modet til at finde læringsrum uden
for klasseværelset ved fx at samarbejde
med virksomheder i lokalområdet.
Forskningen viser, at selv små forandringer kan gøre en stor forskel. Så snart
lærerne bliver opmærksomme på, hvordan de arbejder, stiller spørgsmål, involverer eleverne osv., så rykker det.
Hvad skal ledelsen gøre?
Skolelederne skal stå i spidsen for forandringen, og det er en stor opgave. På hver
enkelt skole skal forandringen tage udgangspunkt i og gøre brug af de ressourcer
og muligheder, som elever, det faglige personale, forældre, omgivelser osv. udgør.
Det kræver, at ledelsen selv går til udviklingen med en entreprenøriel tilgang og
fx overvejer: Hvilken skolekultur har vi?
Hvilke muligheder er der? Hvilke forandringer er nødvendige for at opnå det, vi
gerne vil med vores skole?
Ved vi, hvad der virker?
Paradoksalt nok så ved vi en del om lærernes oplevelser af entreprenørskab, men
meget lidt om den entreprenørielle lærings effekt på eleverne.
Det, vi kan læne os op ad på nuværende
tidspunkt, er primært evalueringsrapporter fra forskellige projekter, der viser, at
eleverne oplever, at det er meningsfuldt og
stimulerende at tage ansvar. Der er brug
for studier, hvor man over en længere periode følger udviklingen hos nogle elever,
som møder entreprenøriel pædagogik i
skolen, for at kunne sige, hvilke langsigtede effekter den har.
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Ved hjælp af apps til iPad får eleverne mulighed for at opleve, hvordan musik kan have et visuelt
udtryk. Eleverne kan også selv arbejde interaktivt og skabe nye billeder med musikken. Billedet
stammer fra en Biophilia-app.
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NÅR NATURVIDENSKAB
OG MUSIK SPILLER
SAMMEN
Det tværfaglige Biophilia Educational Program har udviklet en uddannelses- og forskningsmetode
fokuseret på kreativitet. Projektet, der er baseret på sangerinden Björks album Biophilia, har særlig
fokus på forbindelsen mellem musik og naturvidenskab og på brugen af visuelle indlæringsmetoder.
Eleverne oplever, at der er mange forskellige måder at lære på.

”D

et er enormt vigtigt at lære at
skrive og læse – det skal vi jo
ikke feje af banen. Biophilia er
derimod et tilbud om, et forslag til, en ny
måde at undervise på. Klasseværelset har
de seneste 300 år set nogenlunde ens ud.
Det er en firkant med stole og borde. Men
nu er vi i det 21. århundrede, verden er blevet mindre med internettet, og grænserne
forsvinder. I Biophilia forsøger vi også at
bryde grænser ned. Du kan godt læse om
solsystemet i en bog, men du kan også opleve det tredimensionelt. Der er ikke kun
én måde at lære på.” Ordene kommer fra
Arnfríður Sólrún Valdimarsdóttir. Hun er

en af projektlederne på Biophilia Educational Program. Programmet har siden sin
begyndelse i 2011 fået så meget medvind,
at det er et af nøgleprojekterne under det
islandske formandskab for Nordisk Ministerråd i 2014.
VERDENS FØRSTE APP-ALBUM
Biophilia Educational Program er et multimedieprojekt, der kombinerer musik,
teknologi og naturvidenskab. Og meget
symptomatisk for projektets tværfaglige
sjæl opstod det ved hjælp af et umage
samarbejde mellem den islandske sanger
Björk, Islands Universitet og Reykjavík

BIOPHILIA
EDUCATIONAL
PROGRAM
På Biophilia Educational Programs hjemmeside, biophiliaeducational.org, kan du
finde undervisningsmateriale og mere information om projektet. Her kan du blandt
andet se en video fra en af programmets
workshops i Reykjavík. Både hjemmesiden
og programmet undergår dog i øjeblikket
en større udvikling.
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”Jeg skulle også selv lære noget. Fordi det hele var så nyt,
befandt vi os alle på samme niveau. Jeg var selv dårlig
til naturvidenskab i skolen, men ved at lære om fysiske
fænomener her fik jeg faktisk et nyt syn på musikken,
der ellers er min hjemmebane.”
Elfa Lilja Gísladóttir, musiklærer

Kommune. Projektet tager afsæt i Björks
album Biophilia fra 2011, der er verdens
første app-album. Hver enkelt sang på albummet har sin egen applikation til iPad,
hvilket i undervisningssammenhæng giver eleven mulighed for at opleve sangen
både visuelt og interaktivt. Programmet
trækker især tråde mellem musik og naturvidenskab. Fx lærer eleverne, at lyn
også er en akkord, og en af sangene på
Biophilia handler om dna.
Den overordnede ide er at udvikle en uddannelses- og forskningsmetode baseret på
kreativitet. “Creativity as a learning tool”
er mottoet. Biophilia Educational Program
er med andre ord et pædagogisk program,
og kræfterne bag opfordrer til deltagelse på
tværs af aldersgrupper og fagområder.

Med Biophilia Educational Program har
man taget livtag med de traditionelle
faggrænser og måder at arbejde på i grundskolen. Her arbejder man flermedielt med
at koble de naturvidenskabelige fag med
musikundervisningen.
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LÆREREN SOM ELEV
Musiklærer Elfa Lilja Gísladóttir i Dalskóli i Reykjavík er en af de lærere, der
har været med siden den første workshop
tilbage i 2011. For hende gav programmet
både et nyt perspektiv på hendes eget fag
og en ny tilgang til det at undervise: "Vi
lærer alle sammen på forskellige måder.
Og det, der var godt ved Biophilia, var,
at man både som lærer og elev havde så
mange muligheder. Jeg har selv en musikalsk baggrund, men lærte her noget om
naturvidenskab. Der var så mange måder,
du kunne involvere eleverne på, fordi de
selv kunne vælge deres tilgang.”
Hun peger på, at samarbejdet med andre faggrupper og projektets flermediale
natur betød, at alle følte sig på lige fod.
"Jeg skulle også selv lære noget. Fordi

det hele var så nyt, befandt vi os alle på
samme niveau. Jeg var selv dårlig til naturvidenskab i skolen, men ved at lære
om fysiske fænomener her fik jeg faktisk
et nyt syn på musikken, der ellers er min
hjemmebane.” Programmets effekt på
eleverne kan bl.a. ses, når de vælger sange, de gerne vil synge. “De oplever sangene på en ny måde, fordi de har lært at
betragte musik fra en naturvidenskabelig
vinkel. Hvad har arpeggio-melodier (når
en akkord spilles tone for tone i stedet
for samtidig, red.) og lyn til fælles? Eller
pendulet og flerstemmige passager?” forklarer hun.
BIOPHILIA SOM PERSPEKTIV
Programmet har åbnet børnenes øjne for
nye muligheder. “På min skole arbejdede
vi allerede med at bryde den traditionelle
undervisning op. Vi underviser gennem
kunst og arbejder med ”hjerte og hånd”,
det vil sige, at vi forsøger at lære pensum
via alle sanser. Ved at arbejde med Biophilia blev mine elever mødt med en form, de
kendte lidt til fra deres egen skole, hvor vi
prøver at vise dem nye måder at lære på
hele tiden. De så mange forbindelser til det,
de lærte i skolen, og det gav dem en fornemmelse af, at skolen vitterligt er en del
af verden,” fortæller Elfa Lilja Gísladóttir.
Hun mener, at programmet er et kærkomment supplement til de eksisterende undervisningsformer. “Det er ikke sådan, at
eleverne kom tilbage på skolen, og så havde
deres personlighed ændret sig. Men de er
blevet givet et vigtigt perspektiv og er åbne
for mange nye måder at arbejde på.”

KÆRT BARN
HAR MANGE
NAVNE

Traditionelt er entreprenørskab og skole ikke to størrelser, vi forbinder med hinanden – ikke
i praksis og endnu mindre i vores sprog. Når vi i Norden i stadig stigende grad kobler de to
begreber og deres verdener tættere til hinanden, opstår der derfor et behov for at kunne tale
om de mange forskellige måder, det kan gøres på.
I dette magasin har vi ladet de enkelte personer selv definere og beskrive, hvordan de
opfatter entreprenørskab i skolen. Det afgørende har været, at de selv kan se koblingen
mellem de to verdener og begreber.
Men det er ikke alene det indhold, vi fylder i begreberne, der kan variere fra sted til sted.
Som altid i en nordisk sammenhæng sker der også noget med ordene i sig selv, når de
bevæger sig over grænserne.

Foretagsomhed / företag / enterprise
/ fyrirtæki / yritteliäs
Kreativitet / kreativitet / kreativitet
/ sköpun / luovuus
Innovation / innovasjon / innovation
/ nýsköpun / innovaatio
Entreprenørskab / entreprenørskap
/ företagande / frumkvöðlastarfsemi
/ yrittäjyys
Iværksætteri / entreprenørskap /
entreprenörskap /frumkvöðlastarfsemi
/ yrittäjyys
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EN DAG
I SAMFUNDETS
MASKINRUM

I Yrityskylä får
eleverne lov at
prøve kræfter med
voksenlivet og gå på
arbejde, få udbetalt
løn og underskrive
nødvendige kontrakter.
Det skal styrke deres
forståelse af samfundet
omkring dem.
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Siden 2010 er et nyt læringskoncept skudt op flere steder rundt omkring i Finland. I miniaturebyerne
Yrityskylä får eleverne i løbet af en dag en smagsprøve på voksenlivets overvejelser om job og økonomi
– og det vækker større begejstring hos både elever og lærere, end man måske lige skulle tro.

K

asseapparatet klinger i supermarkedet, og postbuddet har travlt
med at omdele dagens post. I banken ordnes et lån til en nystartet virksomhed, mens to veninder brænder deres nyudbetalte løn af på byens café. I den anden
ende af byen sidder direktørerne for to af
byens større virksomheder og forhandler
en kontrakt på plads, som de senere skal
hjem at fremlægge for deres medarbejdere.
Umiddelbart kunne det være virkeligheden fra enhver større by, men det er et snapshot fra 70 skoleelevers dag i Yrityskylä.
Yrityskylä er et praktisk læringsværktøj, hvor 6. klasses elever gennem en slags
rollespil får konkrete erfaringer med arbejdslivet og deres rolle som forbrugere og
skatteydere i samfundet. I en 500 m2 stor
hal, der er indrettet som en miniatureudgave af en by med et udpluk af de vigtigste
faciliteter, institutioner og 15 forskellige
arbejdspladser, får hver elev efter en jobsamtale med deres lærer tilbudt et job.
Herefter går arbejdet i gang; banken stiller
startkapital til rådighed for virksomheder,
og eleverne begynder at arbejde ud fra den
opgaveprofil, der passer til deres job. Opgaveprofilerne er gjort så virkelighedsnære
som muligt gennem et tæt samarbejde
med lokale virksomheder, som børnene
kender fra deres hverdag.
ELEVERNE SKAL FORSTÅ
SAMFUNDET
Historien om Yrityskylä startede for cirka
fem år siden, da Tomi Alakoski, som dengang var lærer i en 5.-klasse, besluttede sig
for, at der måtte gøres noget ved det ringe
kendskab til det omkringliggende sam-

fund, han oplevede eleverne have. Han
så nogle muligheder i at etablere et tættere samarbejde med virksomhederne i
området, og sammen med nonprofitorganisationen Economic Information Office
(TAT) i Helsinki udviklede han ideen til
Yrityskylä. Siden da er det blevet til seks
afdelinger af Yrityskylä samt et mobilt
koncept, der turnerer rundt i landet.
For netop at fremme elevernes forståelse
af det samfund, de er en del af, er Yrityskylä også meget mere end blot en dagsekskursion. Hjemme på skolerne kobles besøget til undervisningen gennem et forløb
på 10 moduler, hvor man i hvert enkelt fag
laver samfundsrelaterede opgaver. I finsk
skriver eleverne fx jobansøgninger, og i
billedkunst analyserer de reklamer. I matematik er et af målene at skabe bevidsthed om skatter og afgifter ved, at eleverne
tager deres forældres kvitteringer med i
skole og udregner, hvordan prisen er blevet den, den er. Således har eleverne, inden
de kommer på besøg og får lov at smage
på voksenlivet for en dag, allerede arbejdet
med variationer af både entreprenørskab
og medborgerskab i de forskellige fag.
LÆRERNE KAN GØRE DET SELV
Et vigtigt aspekt af Yrityskylä er, at rammerne godt nok leveres, men at lærerne i
høj grad også selv har mulighed for at præge indholdet. Janne Kylli, der for nylig tilbragte en dag i Yrityskylä med sin 6.-klasse,
valgte for eksempel, at eleverne selv skulle
tage jobsamtalerne og skiftes til at være direktør og jobansøger. Han fortæller, at de
på den måde lærte om roller, forventninger
og kultur på en arbejdsplads.

Han bakkes op af Tomi Alakoski, der i
det hele taget mener, at der er mange måder at udvide elevernes samfundsfaglige
horisont – både med og uden Yrityskylä.
”Selv om vi med Yrityskylä har udviklet en samlet pakke for de her forløb, som
er blevet godt modtaget hos lærere, elever
og forældre, så er det jo også vigtigt at
understrege, at elevernes læringsudbytte
af de her forløb ikke afhænger af, at man
har de rammer, som vi kan tilbyde. Det
er noget, man kan planlægge som team
på en enkelt skole. Lærerne kan jo starte
med at samarbejde om at kortlægge de
interessante virksomheder og organisationer i lokalområdet og invitere dem
ind på skolen til at høre om, hvordan der
undervises – og så kan de byde ind med,
hvordan de kan se deres rolle i et samarbejde,” afslutter han.

ENTREPRENØRSKAB
PÅ SKEMAET
I den finske grundskole er entreprenørskab og medborgerskab
et tema, der skal inddrages i alle de
forskellige fag på skemaet. Det er den
målsætning, Yrityskylä forsøger at imødekomme ved at skabe rammerne for, at
eleverne udvikler kompetencer til blandt
andet initiativtagning, problemløsning og
forhandlingsteknik.
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ELEVER
KONKURRERER
SIG IGENNEM
I 10. KLASSE
Et helt skoleår dedikeret til at prøve kræfter med iværksætteri – det er opskriften på en
ny slags 10. klasse, der er dukket op på Færøerne i løbet af de sidste fire år. En lærer
beskriver, at konkurrencer som pædagogisk greb udfordrer lighedstanken i folkeskolen.

D

et vakte stolthed på Færøerne, da
tre færøske handelsskoleelever i
2013 vandt danmarksmesterskabet i entreprenørskab foran 33 andre hold.
Det gjorde de med deres virksomhed Atlantic Sea Salt, der producerer og sælger
økologisk færøsk salt udvundet af Atlanterhavet og tilsat forskellige smagsvarianter. Folkene bag den verdensberømte gourmetrestaurant noma var blandt dem, der
blev imponerede af kvaliteten og straks
meldte sig som kunder. Og virksomheden
gav færingerne endnu mere at være stolte
af, da den senere deltog i europamesterskabet sammen med 35 andre lande i London
og endnu en gang hev en pris hjem. Denne
gang en særpris for den mest effektive og
kreative forretningsmodel.
For elever, lærere og ledelse på 10.-klassesskolen Nam X har sejrene en helt særlig
betydning. De tre unge mænd bag succesen er tidligere elever på skolen, og deres
succes ses som et resultat af, at skolen satser benhårdt på at lære eleverne at begå sig
som iværksættere.

for et dommerpanel, der til sidst udvælger
en vinder. I de følgende måneder deltager
eleverne i flere camps, der bl.a. handler om
økonomi, ledelse, salg og performance.
Det samlede forløb afsluttes med en stor
finale i februar, hvor feltet er skrumpet ind
fra cirka 500 til nu kun 30 elever. Her deltager bl.a. kulturministeren.

UDSKILNINGSFORLØB
I løbet af de sidste fire år har i alt 4 ud af
20 skoler med 10. klasse på Færøerne oprettet iværksætterlinjer på 10.-klassesniveau. Det, der radikalt adskiller de nye
iværksætterlinjer i 10. klasse fra den traditionelle 10. klasse, er, at konkurrencer er
omdrejningspunktet for den måde, man
lærer på.
Helt i begyndelsen af skoleåret, i september måned, deltager 500 elever i en
innovationscamp for 9. og 10. klassetrin
på Færøerne. Efter et par indledende inspirationstaler sættes eleverne i gang med
at gennemføre en innovationsproces i tre
faser: brainstorming, forfinelse af ideen og
salg. Dagen afsluttes med, at eleverne præsenterer deres ide som et businessforslag

Campen organiseres og gennemføres af
Íverksetarahúsið, som siden dets åbning i
2007 har arbejdet for at understøtte iværksætteriet på Færøerne. Rani Nolsøe, som
står i spidsen for Íverksetarahúsið og er
primus motor i organiseringen af de årlige innovationscamps, understreger, at
målet ikke er, at alle eleverne skal vælge en
karriere som iværksættere: ”Alle elever er
velkomne, men det er helt bevidst, at forløbet er bygget op som et udskilningsforløb,
hvor lærerne i de indledende workshops
kan finde ud af, hvilke elever der egner sig
bedst til at gå videre i konkurrencen og
brænder mest for det.” Ifølge Ingi á Smid,
der er underviser på iværksætterlinjen på
Nam X, er der cirka 5-6 elever på en årgang, der har potentiale til at arbejde vi-

”Loven siger jo, at folkeskolen
skal være for alle, men det er
ikke ensbetydende med, at alle
skal behandles ens og have de
præcis samme oplevelser.”
Ingi á Smid, lærer

dere med iværksætteriet. ”Hvis vi hvert år
får tændt noget i eleverne og styrket deres
selvværd og tro på egen styrke, og hvis et
par stykker får gjort deres drømme til virkelighed, så vil jeg betegne undervisningen som vellykket.” Han oplever samtidig,
at alle elever, også dem, der ikke lige har
potentiale til at vinde konkurrencen, får
meget ud af at deltage i campen. ”Det er
meget dannende og motiverende for dem
alle sammen. De bliver bedre til at tage initiativ og træde frem.”
KONKURRENCE IKKE LIG MED
BLIND EGOISME
På Nam X har man erfaret, at det kan opfattes som et kontroversielt pædagogisk
greb at lade eleverne konkurrere. Ingi á
Smid understreger dog, at det har en vigtig
pædagogisk pointe, netop når man arbejder med elever i den aldersgruppe, som går
i 10. klasse. ”Loven siger jo, at folkeskolen
skal være for alle, men det er ikke ensbetydende med, at alle skal behandles ens
og have de præcis samme oplevelser. Jeg
har endnu ikke oplevet, at nogen bliver
nedtrykte af, at deres klassekammerater
vinder. Når man er 15-17 år, er man moden nok til at håndtere den realitet, at vi
alle er forskellige og har forskellige gaver,”
forklarer Ingi á Smid. Han fortæller, at lærerne er meget bevidste om, at alle elever
skal opleve, at de er en del af de projekter,
de deltager i, og at det, de gør, er meningsfyldt. ”Som lærere er vi sparringspartnere.
Vi sætter projekterne i gang og vejleder eleverne tæt undervejs i forløbet,” siger han.
At hovedpræmien for at vinde den indledende innovationscamp er en slikkurv,
er ikke en tilfældighed – ej heller et udtryk
for mangel på ressourcer. Gaven sender et
vigtigt signal til eleverne om, at processen er vigtigere end slutresultatet, påpeger
Rani Nolsøe.
27

”Fordi eleverne har øvet sig i det i en tidlig alder, er de vant til at
have medbestemmelse og blive hørt – men de er også vant til at få
afslag og konstruktiv kritik. Det hjælper dem i deres arbejde både
på skolen og uden for skolen.”
Birgitte Gleinsvåg, lærer
28
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MOD SKAL IND MED
MODERMÆLKEN
På en lille landsbyskole i Røsvik i det nordlige Norge har man etableret en “lyttekrok” for eleverne
fra 1. til 4. klasse. Her øver de sig i at lytte til hinanden og fortælle om det, de synes er vigtigt. Det
giver dem mod og lærer dem at forstå, at en god ide skal have ord med på vejen for at vokse.

D

et kan være svært at høre efter, når
man har så meget, man gerne vil
sige. Og andre gange kan det være
svært at sige noget, når der pludselig er
en masse, der lytter. Det kender de fleste,
både børn og voksne.
På Røsvik skole har man i flere år arbejdet med at løsne denne slags kommunikative knuder i en tidlig alder. Skolen
har siden 2005 arbejdet bevidst med entreprenørskab i undervisningen, men
indførte allerede inden en “lyttekrok” for
alle 1.-4.-klasseselever. Hver dag bruger
elever og lærere de første 25 minutter i lyttekrogen på at gennemgå dagen, og så er
der en af eleverne, der sætter sig i midten
af kredsen og fortæller noget til de andre.
Hvad eleven fortæller, er mindre vigtigt
end selve det at fortælle – det skal blot
være noget, der optager ham eller hende,
der har ordet. Når eleven er færdig, skal
de andre give positiv kritik af det, de har
hørt. Efterfølgende er samme elev ordstyrer, og det er ham eller hende, der vælger,
hvem der skal have ordet hvornår.
STORT SKRIDT FOR DE SMÅ
For nogle elever vokser de nervøse sommerfugle så meget, når det bliver deres tur,
at det kan være ganske svært at tage ordet,
fortæller Birgitte Gleinsvåg, der er entreprenørskabslærer på skolen. For at hjælpe
dem på vej stiller de voksne små, enkle
spørgsmål, som de ved, eleven kan svare

på, og giver meget ros i tilbagemeldingen.
“Alle bliver glade, når de får at vide, at de
er gode til noget, og det betyder, at de trives
mere, tør mere og senere ender med gerne
at ville tage ordet selv,” siger hun.
Samtidig sørger lærerne for at styre forløbet i lyttekrogen, så alle elever får prøvet
at have både tale- og lyttetid. ”I lyttekrogen diskuterer vi på demokratisk vis og
holder strukturen stram. De må vente på,
at det bliver deres tur, og alle kommer før
eller siden til at være ordstyrer. Fordi eleverne har øvet sig i det i en tidlig alder, er
de vant til at have medbestemmelse og blive hørt – men de er også vant til at få afslag
og konstruktiv kritik. Det hjælper dem i
deres arbejde både på skolen og uden for
skolen. De lærer at acceptere og respektere
andres meninger.”
EN IDE SKAL FORTÆLLES FOR AT
VOKSE
På skolen arbejder man strategisk med
entreprenørskab i undervisningen på alle
klassetrin og på mange forskellige måder.
Hvor man i lyttekrogen fokuserer på de
”blødere” entreprenante kompetencer
som det at lære at tage ansvar, vente på
ens tur til at tale eller finde modet til at
vise, at man har noget at sige, fokuserer
man på de øverste klassetrin også på mere
konkret entreprenant arbejde som det at
starte egen virksomhed.
Her er de sociale og kommunikative

kompetencer, som eleverne dyrker allerede på de laveste klassetrin, afgørende,
når de fx skal præsentere deres ideer for
hinanden eller lave forespørgsler på noget
hos personer uden for skolen. Lyttekrogen
er på den måde det første trin i et samlet
skoleforløb, hvor kompetencer til entreprenørskab er en hovedmålsætning.
Det, man gerne vil opnå, er ifølge Birgitte Gleinsvåg, at eleverne helt fra 1. til
10. klassetrin udvikler livsfærdigheder,
som ruster dem til at stå på egne ben i
voksenlivet. ”Egenskaber som det at tage
ansvar, kunne samarbejde med andre,
være kreativ, tænke innovativt, være bevidst om sig selv og om andre, være tryg i
samtaler, løbe risici, se muligheder og gøre
noget ved dem er noget af det, vi er meget
optagede af, at vores elever skal lære,” forklarer hun. ”Det er ret abstrakte størrelser,
men det er utroligt vigtigt at lære det at
kunne stå frem i en forsamling – om det så
er i kirken eller på arbejdspladsen.”
I lyttekrogen kan man øve sig i netop
det. “Jo tidligere man lærer at stille sig
frem og sige noget foran andre, jo bedre.
Det skal ind med modermælken, så det
bliver en naturlig del af deres adfærd at
turde,” siger hun. Allerede fra de er små,
skal eleverne blive bevidste om, at de kan
have nok så mange gode ideer, men at de
ideer ikke kan vokse og blive til virkelighed, hvis ikke eleverne også bliver gode til
at fortælle om dem.
29

FORSMAG PÅ
FREMTIDEN

For bare fire år siden kæmpede man på Alléskolan, der ligger i Åtvidaberg i det
sydlige Sverige, med elever, som havde svært ved at nå deres mål. Som led i en
større strategisk satsning på entreprenørskab begyndte man derfor systematisk
at sende både elever og lærere af sted på virksomhedsbesøg i lokalområdet.
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”V

älkommen til Alléskolan – en
skola med framåtanda” står
der på den sydsvenske skoles
hjemmeside. ”Framåtanda” har ordene
foretagsomhed og ambition bygget ind i
sig, og i dag er der ingen tvivl om, at der
ikke bare er tale om et slogan, der svæver
i cyberspace.
Men sådan har det ikke altid været.
Åtvidaberg er en gammel industriby, der
helt tilbage fra middelalderen har været
sæde for mineindustrien i området. Generation efter generation har det ufaglærte arbejde i mineindustrien været et
naturligt valg for de fleste, så snart den
pligtige skolegang var overstået. Indtil
for fire år siden hang denne kultur stadig i gardinerne på byens skole. Lærere
og ledelse kæmpede med, at en større
gruppe elever ikke nåede deres mål og
manglede motivation til at gå i skole. Det
var utilfredsstillende at se, at eleverne
ikke blev klædt ordentligt på til at vælge
en uddannelse, som kunne give dem et
godt job efterfølgende, fortæller skoleleder Hans Grimsell. ”Det er svært at få en
13-årig elev til at tænke langsigtet: ”Hvis
du koncentrerer dig om det her nu, vil du
blive glad for det, når du er 20”. Når du er
13, vil du gerne have, at tingene er gode
for dig nu,” forklarer han.
På Alléskolan besluttede man sig derfor
for at arbejde strategisk med entreprenørskab i undervisningen, bl.a. gennem elevbesøg hos de lokale virksomheder. Målet
var, at eleverne skulle spejle deres forståelser af, hvad det vil sige at være på en arbejdsplads og udfylde et job, som kræver
en uddannelse.
VIRKSOMHEDER SET INDEFRA
Erfaringerne med de første elevbesøg,
der var tilrettelagt som klassiske virksomhedspraktikker, var, at eleverne primært lærte, ”hvordan man bliver en god
arbejder”, fortæller Hans Grimsell. Man
indså hurtigt, at skolen måtte lægge en ny
strategi for, hvordan eleverne kunne få et
større udbytte af besøgene.
I dag er samarbejdet med de lokale virksomheder tættere og engagerer eleverne

”Det er svært at få en 13-årig
elev til at tænke langsigtet:
”Hvis du koncentrerer dig om
det her nu, vil du blive glad
for det, når du er 20”. Når du
er 13, vil du gerne have, at
tingene er gode for dig nu.”
Hans Grimsell, skoleleder

mere. Alle elever på skolen, der huser 7.-9.
klasse, besøger flere virksomheder i løbet
af skoleåret, og hen over et forløb på fire
til seks uger samarbejder de gruppevis
med en udvalgt virksomhed om at lave en
stand, der præsenterer virksomheden på
en stor virksomhedsmesse. Opgaven går
ud på at forberede et virksomhedsbesøg
sammen med en lærer, selv stille spørgsmålene til de ansatte og cheferne og endelig at indsamle materialer til standen.
”Eleverne aner ikke, hvordan en moderne virksomhed ser ud, hvis ikke de
besøger den. Fx tror mange, at svejseindustrien består af beskidte job, der er dårligt
betalt. Men kommer man ud og ser, hvor
mange forskellige kompetencer der efterspørges i sådan en virksomhed til fx ingeniørarbejde, opdager man måske: ”Aha,
det er et rent job, og jeg kan tjene mange
penge”,” fortæller Hans Grimsell.
En af de største forskelle mellem før og
nu er, at der er blevet plads til mod, risikovillighed og handlekraft. ”Skolen kan
være hård, hvis man er handlekraftig.
Ofte afskriver man elever, der har disse
egenskaber, som lig med problemer. Men
i mødet med virksomhederne får de positiv respons og oplever, at handlekraft har
værdi i nogle sammenhænge. Omvendt
har de ansatte i virksomhederne også flere
gange fortalt eleverne, at de ville ønske, de
havde lært sprog, da de gik i skole,” siger
Hans Grimsell.

også ændret hverdagen for lærerne. Ikke
mindst fordi de nu foretager tilbagevendende besøg hos lokale virksomheder efterfulgt af en månedlig workshop, hvor de
deler erfaringer og ideer, fx om metoder,
som en virksomhed har brugt til at løse
et problem, og som måske kan anvendes
i undervisningen.
Annika Lindh, der underviser i svensk
og håndarbejde, oplever, at hun og hendes
kolleger er begyndt at tale sammen på en
ny måde. Hvor man før holdt lidt på sit,
flyver ideerne nu frit på workshoppene.
”Jeg har fået en masse nye kontakter i mødet med virksomheder her i området, og
dem kan jeg bruge mange år frem, både
hvis mine elever eller jeg selv får en ide til
et projekt,” siger hun.
Ifølge Hans Grimsell har virksomhedsbesøgene været en øjenåbner for både elever og lærere. Elevernes valg af ungdomsuddannelse er i dag mere kvalificerede,
deres resultater er bedre, og lærerne har et
dybere kendskab til, hvordan en virksomhed fungerer. Hans Grimsell vurderer, at
lærerne er mindre tilbøjelige end tidligere til at sige, at eleverne nok burde uddanne sig i bestemte retninger: "Det handler om at vise eleverne, at de har valg.”

ALLÉSKOLAN OG
FRAMTIDSFRÖN
Alléskolan ligger i provinsen Östergötland,
der ifølge den EU-støttede forening Create
har en unik position inden for entreprenørskab i grundskolen. Det skyldes blandt
andet nonprofitorganisationen FramtidsFrön, der sammen med Young Enterprise
har udviklet guidelines for entreprenørskab
i skolen. Guidelines, som også Alléskolan benytter sig af. FramtidsFrön tilbyder
workshops, inspirationsmateriale og støtte
til lærernes arbejde med entreprenørskab –
og altid med afsæt i læreplanerne. Se www.
framtidsfron.se

EN ØJENÅBNER
Samarbejdet med virksomhederne har
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På Frederiksberg Ny Skole er kreativitet integreret
i mange forskellige fag og læringssammenhænge.
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SKOLE
FORFRA

P

å Frederiksberg Ny Skole i Danmark er
der ingen hellige køer. Siden man for et
års tid siden tog hul på at bygge en ny
skole op fra bunden, er både det, børnene skal
lære, og måden, de bedst lærer det på, blevet
kastet op i luften og grebet igen med hænderne skruet omvendt på. Der er ingen klasser på
skolen, og man tager højde for børnenes søvnrytme i skemalægningen Man taler ofte om, at
nutidens skole skaber fremtidens børn – men
for skoleleder Dorthe Junge handler det snarere om, at nutidens skole skal klæde børnene på
til at skabe fremtidens samfund. ”Det er ikke
nok, at eleverne scorer bedre i de traditionelle
test i engelsk, dansk og matematik. De skal
også klare sig bedre i evalueringer, der handler
om at være kreative og kompetente medskabere af det samfund, de er en del af. Det lyder
måske abstrakt, men tager man konsekvensen
af den vision, stiller det radikalt nye krav til,
hvordan vi laver skole – både til det, vi lærer
børnene, og måden, vi lærer dem det på,” forklarer skolelederen.
I praksis betyder det, at der på Frederiksberg
Ny Skole bliver arbejdet med begreber som
innovation, entreprenørskab og kreativitet
på flere niveauer. Det gælder, når det faglige
personale – der består af både lærere og
pædagoger – løbende reflekterer over, hvordan
de laver den bedst mulige skole. Men også
når de til daglig fokuserer på at give børnene
kompetencer til at se muligheder i udfordringer
og få dem til at tage aktiv del i egen læring.
NYE PÆDAGOGISKE GREB
For Susanne Crawfurd, der er lærer på skolen,
betyder det, at hun og hendes kolleger har taget en række pædagogiske greb i brug, de ikke
tidligere har arbejdet med.
Eksempelvis har det at rose fået en helt ny
betydning, når eleverne arbejder med problemløsning. Lærerne vil nemlig gerne vænne
eleverne til en arbejdsproces, hvor mulighederne er åbne og mange. Eleverne skal hellere
fokusere på de mange ideer, de kan få, i stedet
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”Selvfølgelig giver vi dem en masse anerkendelse for
deres indsats, men der er forskel på, om man siger,
at noget er godt eller skidt, eller om man roser dem
for, at de har kastet sig ud i noget nyt.”
Suzanne Crawfurd, lærer
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for at finde et bestemt facit og få ros for dette. ”Det
handler om at sætte tanker i gang hos barnet uden
at begynde at vurdere, om det, de har fundet ud af,
er rigtigt eller forkert. Selvfølgelig giver vi dem en
masse anerkendelse for deres indsats, men der er
forskel på, om man siger, at noget er godt eller skidt,
eller om man roser dem for, at de har kastet sig ud i
noget nyt,” forklarer Suzanne Crawfurd.
Et andet eksempel er, at eleverne allerede fra første skoleår bliver involveret i evalueringen af deres
egen læringsproces. Sammen med en voksen lærer
de at stille spørgsmål som ”hvor langt er jeg nu?” og
”hvad er mit næste skridt?”. Til det formål har eleverne et skema, hvor de fx kan krydse af, om de nu
kan skrive syv bogstaver i alfabetet, eller om de kan
lægge tal med flere cifre sammen. Suzanne Crawfurd forklarer, at børnene helt fra begyndelsen skal
lære at forholde sig til sig selv. Opgaven er at give
dem oplevelsen af, hvilken retning de udvikler sig
i, og hvordan de selv kan være med til at påvirke,
hvor de skal hen derfra.
VI BYGGER, MENS VI GÅR
Det er ikke kun eleverne, der skal øve sig i at kigge
på sig selv. For Suzanne Crawfurd og resten af personalet på skolen er det en fast del af jobbet, at de
prøver ting af, smider væk og indsamler alternativ
viden, de kan teste af i praksis. Personalegruppen
er nået frem til et helt klart pædagogisk mål, men
de har ikke nødvendigvis et klart svar på, hvordan
de når derhen.
”Forskellen på mit job her på skolen og der, hvor
jeg tidligere har været, er, at jeg her bruger meget
mere tid på at søge ny viden og finde nye arbejdsred-

skaber. Det er en proces, hvor vi så at sige bygger en
ny skole, mens vi går,” siger Suzanne Crawfurd og
fortsætter: ”Det er, når vi presser os selv til at finde
nye og bedre metoder, at jeg kan mærke, at vi er innovative i vores måde at lave skole på – også selv om
det indimellem er rigtig svært.”
Samtidig peger hun på, at der er en grænse for,
hvor mange gange man skal kaste tingene op i luften
og starte forfra i løbet af kort tid. Hvis den nye skole
skal kunne give mening, er det også nødvendigt, at
der falder ro på, så arbejdsmetoder og pædagogiske
tilgange kan vokse og skabe resultater. ”Et eller andet sted skal vi jo kaste anker. Om et par år er der
nok en del af de ting, vi gør nu, der er blevet mere
etableret. Så kan vi bygge mere ovenpå igen.”

FREDERIKSBERG NY SKOLE
✳ Åbnede dørene i august 2012 og har p.t. 242 elever fordelt på tre klassetrin: 0.,
1. og 2. klasse. For hvert år udbygges elevgruppen med endnu en årgang, så der
i løbet af ni år vil være elever på alle folkeskolens klassetrin.
✳P
 å Frederiksberg Ny Skole er der ingen klasser. Til gengæld indgår børnene i
fællesskaber kaldet hjemgrupper sammensat af børn fra forskellige årgange, men
med udviklingsbehov, søvnrytmer (A- og B-mennesker), interesser eller andet
til fælles.
✳U
 ndervisning er erstattet af individuelle læringsforløb, hvor eleverne ofte er sammen uden at lære det samme på samme tidspunkt.
✳L
 ærere og pædagoger arbejder side om side hele dagen. Det giver ofte en normering på 1 voksen til 12 børn.
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TEORI
GIVER PRAKSIS
ET SKUB
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Styr på teorien giver mod på at være mere praktiske i undervisningen. Derfor går lærere på Løpsmark
skole i Bodø i Nordnorge lige nu på universitetet. På skolen er man ikke i tvivl om, at det er satsningen
på entreprenørskab, der har givet udslag i højere karakterer.

9.

klasses elever lodder, samler ledninger, maler pap og sender så hver
deres hjemmebyggede elektriske
bil af sted i fuld fart over gulvet i fysiklokalet. Aktiviteten er et eksempel på, hvordan man på Løpsmark skole arbejder med
at styrke elevernes kompetencer til at udøve entreprenørskab ved at gøre undervisningen så praktisk orienteret som muligt.
Men faktisk er man på skolen ikke
særlig glad for det ord. ”Entreprenørskab
er et tungt ord, og vi vægrer os lidt ved
at bruge det. Vi er hele tiden på jagt efter
et bedre ord, og vi siger for eksempel
hellere ”elevaktiv læring”,” forklarer
skoleinspektør Vigdis Eriksen.
Hun fortæller, at skolens satsning på
praktisk orienteret undervisning har
medført, at eleverne oplever, at undervisningen er blevet mere varieret. ”Tidligere
kunne der være stor forskel på lærernes
og elevernes oplevelse af undervisningen:
Selv om lærerne mente, at de varierede
den, gav eleverne ofte udtryk for, at den
var kedelig. Nu er lærerne blevet bedre til
at kommunikere til eleverne, hvilke forskellige ting de gør – og eleverne siger, at
det er blevet lettere at forstå.”
En af lærerne er Berit Myrvang, der underviser i blandt andet engelsk, matematik
og samfundsfag. For at styrke elevernes
bevidsthed om deres egen læring afslutter
hun nu altid undervisningen med en snak
om, hvad de har lært, og hvordan de har
gjort det. ”Jeg drøfter det hele tiden med
eleverne for at gøre dem bevidste om, at
der er forskellige måder at arbejde på, og
at det kan give forskellige resultater,” forklarer hun.
DE FANDT UD AF, HVAD SKOLEN
GÅR UD PÅ
For at styrke udviklingen af den praktisk
orienterede undervisning deltager Berit
Myrvang og andre lærere fra Løpsmark
skoles udskoling i et pilotprojekt, hvor de
på Universitetet i Nordland får undervisning i pædagogisk entreprenørskab i prak-

sis. Som en del af kurset har Berit Myrvang
arbejdet med et konkret projekt på skolen.
I projektet lavede eleverne i 10. klasse rollespil og skulle optræde som de forskellige
lande i FN’s Sikkerhedsråd. De brugte undervisningsmateriale fra FN i Norge, og i
det tværfaglige projekt lærte de om alt fra
argumentation i norsk til statistik og bruttonationalprodukter i matematik.

”Tidligere kunne der være stor
forskel på lærernes og elevernes
oplevelse af undervisningen:
Selv om lærerne mente, at de
varierede den, gav eleverne ofte
udtryk for, at den var kedelig.”
Vigdis Eriksen, skoleinspektør

”Sådan som jeg forstår det at undervise i
entreprenørskab, så handler det i høj grad
om, at undervisningen bliver så praktisk
som muligt. Det at gå på universitetet har
medvirket til, at jeg nu tør være mere praktisk. Som lærer er man jo meget teoriorienteret, og det kræver tilvænning at skulle
arbejde praktisk. Men på grund af kurset
på universitetet har jeg haft mere fokus på
det, og det har tvunget mig til at tænke på
det hele tiden i hverdagen og ikke bare i
store projekter,” siger Berit Myrvang.
Hun har erfaret, at nogle elever har
svært ved pludselig at skulle arbejde så
praktisk. ”Der er nogle elever, der lærer
bedst teoretisk, og da vi begyndte på FNprojektet, var det meget vanskeligt for
dem. For andre var det helt fantastisk. Det
var, som om de endelig fandt ud af, hvad
skolen gik ud på,” forklarer hun. Berit
Myrvang fortæller, at elevernes eksamensresultater til de mundtlige prøver er steget
og steget de sidste par år. ”I år havde vi et
gennemsnit på over 5 (den højeste mulige

karakter er 6, red.), og det tror jeg hænger sammen med, at den mere praktiske
tilgang styrker elevernes mundtlige færdigheder, fordi de øver sig meget mere i
at præsentere for hinanden, end de gjorde
tidligere. De skriftlige prøver er til gengæld meget teoretiske, og her er karaktererne ikke steget.”
FRAFALD PÅ
ERHVERVSUDDANNELSERNE
STARTER I GRUNDSKOLEN
Elisabeth Nilsen fra Senter for Pedagogisk
Entreprenørskap på Universitetet i Nordland er en af kræfterne bag kurset i pædagogisk entreprenørskab. Hun forklarer,
at behovet for kurset udspringer af den
udvikling, som skolen har været igennem
over mange årtier, hvor den er blevet stadig mere teoretisk. ”Som samfund står vi
lige nu med den udfordring, at der er et
stort frafald på erhvervsuddannelserne.
Et frafald, som mentalt starter længe før,
fordi vi ikke er gode nok til at variere undervisningen i grundskolen. Hvis vi skal
lykkes med at uddanne eleverne til alle
typer job, akademiske og praktiske, skal
vi blive langt bedre til dette i hvert enkelt
klasseværelse,” siger hun.
De nye læringsformer kan ifølge Elisabeth Nilsen være med til at synliggøre den
enkelte elevs kompetencer, gøre undervisningen mere individualiseret og dermed
også forberede eleverne bedre til forskellige typer af efterfølgende uddannelser.

FN’S
SIKKERHEDSRÅD
PÅ SKEMAET
De undervisningsmaterialer, Berit Myrvang
brugte i forbindelse med projektet om FN’s
Sikkerhedsråd, kan findes her: www.fn.no/
skole (på norsk).
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DIREKTØR PÅ 10 ÅR
Også de yngste elever kan få meget ud af at samarbejde med erhvervslivet. Det
oplevede man på Patamäkiskolen i Oulu, Finland, hvor elever i 1.-4. klasse i et
forløb over to måneder arbejdede som iværksættere seks timer om ugen.

D

a de mindste klasser på Patamäkiskolen i skoleåret
2012/2013 kastede sig ud i at være iværksættere, skulle
de både lægge forretnings- og markedsføringsplaner. I
projektet, der kom til at hedde Kodu, var opgaven, at eleverne i
grupper skulle udvikle et computerspil og med udgangspunkt i
det skabe deres egen computerspilsvirksomhed. En gruppe lavede
for eksempel et spil, hvor man lærer engelsk ved at styre en lille
figur rundt for at finde de finske oversættelser af engelske ord.
Og eleverne var ikke alene. De fik hjælp af mentorer fra erhvervslivet, der blandt andet holdt møder med dem via Skype.
Mentorerne var ansatte i alt fra et spiludviklingsfirma til en
konsulentvirksomhed, der er specialiseret i at arbejde med små
iværksættervirksomheder. Deres opgave var at gøre projektet så
virkelighedsnært som muligt og få eleverne til at reflektere over
de valg, de traf undervejs.
”For eksempel gik en mentor ind og sagde til en elev: ”Du har
kalkuleret med et overskud på 100.000 euro, men jeres spil koster kun 6 euro. Regner du virkelig med at kunne sælge så mange
spil?”. Eleven forklarede, at hans virksomheds spil var så udfordrende, at han endnu ikke selv havde kunnet gennemføre det, så
det, mente han sagtens de kunne. Så sagde mentoren til ham, at
hvis eleven selv troede på det, så gjorde han også,” fortæller Jukka
Miettunen, der er skoleinspektør på Patamäkiskolen.
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EN NY VERDEN – ET NYT SPROG
Forud for projektet dannede lærerne én stor virksomhed, hvorefter eleverne blev fordelt på otte mindre virksomheder. I 3. og 4.
klasse valgte lærerne, hvilke elever der skulle være administrerende direktører, og efterfølgende fordelte eleverne stillingerne
som økonomidirektør, markedsføringschef osv. mellem sig i de
enkelte virksomheder.
I de små klasser, hvor eleverne selv skulle vælge administrerende direktører, var det dog ikke lige let i alle grupper at få nogen
til at påtage sig lederrollen. Paula Vorne, der var lærer i 1. klasse,
da projektet blev gennemført, fortæller, at hun forberedte sine

KODU
Det første projekt på Patamäkiskolen kom til at hedde Kodu.
Inspirationen hertil kommer fra Microsofts værktøj Kodu, der
er en platform, hvor børn og voksne kan prøve kræfter med at
designe deres eget computerspil. Du kan læse mere om Kodu og
hente din egen version her: www.kodugamelab.com

Eleverne i 1.-4. klasse på Patamäkiskolen fik mentorer fra
erhvervslivet til at stille relevante guidende spørgsmål, da de
udviklede computerspilsvirksomheder.

elever ved at lave gruppearbejde med dem – også inden projektet
gik i gang. ”Jeg vidste virkelig ikke, hvad jeg kunne forvente af
eleverne. De er så små, og jeg var spændt på, om de ville forstå,
hvad deres opgave var, og om de kunne finde ud af at skulle lave
så meget gruppearbejde. Men da vi først kom i gang, oplevede
jeg, at de faktisk befandt sig overraskende godt med at have fast
definerede roller,” siger hun.
For lærerne var forretningsplaner, markedsføring og budgetter også en ny verden at skulle forholde sig til. ”Heldigvis har jeg
en erhvervsbaggrund, mens andre lærere kunne indhente viden
og erfaring hos ægtefæller, der arbejder i den private sektor. Det
hjalp os til bedre at kunne tale det sprog, der tales i erhvervslivet,”
fortæller Jukka Miettunen.
SNOW HOW – ET NYT PROJEKT ER UNDER OPSEJLING
Om kort tid, når skolen kaster sig ud i et nyt lignende projekt, er
det ikke kun eleverne i indskolingen, der skal være med. Under
titlen ”Snow how” skal alle elever i 1.-6. klasse lave virksomheder,
der har det til fælles, at de udvikler og leverer services relateret
til sne. Det vil være forretninger, institutioner og privatpersoner
i lokalsamfundet omkring skolen, der fx kan købe en snerydning
af en indkørsel eller en billet til et teaterstykke om sne.
For at styrke eleverne i at tage lederskab har lærerne besluttet

”Jeg vidste virkelig ikke, hvad jeg kunne
forvente af eleverne. De er så små, og jeg var
spændt på, om de ville forstå, hvad deres
opgave var, og om de kunne finde ud af at
skulle lave så meget gruppearbejde. Men da
vi først kom i gang, oplevede jeg, at de faktisk
befandt sig overraskende godt med at have
fast definerede roller.”
Paula Vorne, lærer

at lægge et nyt lag på projektet. Denne gang skal de elever, der
interesserer sig for det, skrive ansøgninger til stillingerne som
administrerende direktør – og dem, der får stillingerne, skal så
efterfølgende selv ansætte deres kammerater til de resterende
stillinger i virksomhederne. ”Vi vil gerne give de elever, der har
talentet og lysten til at være ledere, mulighed for at styrke den
kompetence i endnu højere grad end med det første projekt,” forklarer Paula Vorne.
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KUNST PÅ ALLE
KLASSETRIN

Planche, som fortæller om tankerne bag opfindelsen af en ny dåseåbner.
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P

å Ingunnarskóli i Reykjavík er en kunstnerisk tilgang til
læring den røde tråd i undervisningen på tværs af klassetrin. På 4.-7. klassetrin er der fast undervisning i innovation. Her trænes eleverne i at identificere behov i deres nærmiljø
og arbejde med at udvikle produkter, der kan opfylde behovene.
To dobbeltlektioner med kunst om ugen. Så meget fylder
kunstundervisningen på Ingunnarskóli for alle elever fra 1. til
7. klasse. ”Ud over de faste timer med undervisning forsøger vi
hele tiden at integrere den kunstneriske tilgang i de andre fag,”
fortæller Guðlaug Erla Gunnarsdóttir, der er inspektør på skolen.
I Island har man en national rammeplan for skolerne, men det
er den enkelte skole, der lægger sin egen undervisningsplan. Det
giver mulighed for at prioritere bestemte fag. Alligevel er Ingunnarskólis stærke fokus på de kreative fag noget særligt, fortæller
Michael Dal, der forsker i pædagogisk entreprenørskab på Den
Pædagogiske Universitetsskole på Islands Universitet. ”Der arbejdes generelt meget med kunstundervisning i Island, men på
Ingunnarskóli gør man det meget systematisk. Skolen adskiller
sig fra andre islandske skoler ved virkelig at arbejde med at aktivere eleverne – og fordi de lykkes rigtig godt med det,” siger han.
BYGGET UDEN KLASSELOKALER
Ingunnarskóli åbnede i 2005. Skolebygningen har store, åbne
undervisningsrum og er dermed designet til tværfaglig undervisning og kreativt arbejde. ”Rent praktisk er skolen organiseret
sådan, at eleverne er inddelt i grupper på 60-90 elever. De arbejder i åbne rum, hvor der hele tiden er cirka fire lærere til stede.
Derudover er lærere i de kunstneriske fag også ofte til rådighed,”
fortæller Guðlaug Erla Gunnarsdóttir.

”Lærerne i de andre fag fortæller, at eleverne
bliver mere kreative og åbne over for at
prøve nye ting, når de har været igennem et
forløb med innovationsundervisning. De får
også mere selvtillid og bliver generelt mere
engagerede i undervisningen.”
Thorgerdur Hlodversdottir, lærer

Kunstundervisningen på Ingunnarskóli omfatter håndarbejde,
billedkunst, design, digital kunst og musik, og ofte kombineres
disciplinerne i et projekt for at styrke elevernes evne til kreativ
formidling og innovation. Formålet er, at de hele tiden skal styrkes i at give ny viden et kunstnerisk udtryk. ”Ved at arbejde med
kreativitet og innovation på den her måde styrker man elevernes
forståelse for deres egen læringsproces. Man kan sige, at man træner dem i at være innovative ved, at de ikke bare reproducerer
viden, men selv er med til at skabe den,” siger Michael Dal.
INNOVATION PÅ SKEMAET
For yderligere at sætte skub i elevernes innovative evner får de i
løbet af 4.-7. klassetrin også decideret innovationsundervisning.

I løbet af de fire klassetrin er der samlet set et år, hvor eleverne
har faget innovation – fordelt på en dobbeltlektion hver uge. Her
skal de identificere behov i deres nærmiljø og arbejde med at udvikle produkter, der kan opfylde behovene, eller finde på nye måder at anvende kendte produkter på.
Nogle elever har for eksempel arbejdet på at udvikle et redskab,
der kan gøre det lettere for ældre og mennesker med handicap
at åbne låg. Andre har udviklet en taske, der kan laves om til et
lille sæde.
Thorgerdur Hlodversdottir underviser i innovation i 4.-5.
klasse. Hun fortæller, at eleverne bruger mange af de færdigheder, de har lært i kunstundervisningen. ”De skal for eksempel
tegne og bygge modeller i forskellige materialer, og fordi de har
haft kunstundervisning, har de i forvejen erfaring med at tænke
i æstetisk udformning af en ide,” siger hun.
Innovationsundervisningen smitter også af på elevernes øvrige
skolegang, fortæller Thorgerdur Hlodversdottir. ”Lærerne i de
andre fag fortæller, at eleverne bliver mere kreative og åbne over
for at prøve nye ting, når de har været igennem et forløb med innovationsundervisning. De får også mere selvtillid og bliver generelt mere engagerede i undervisningen.”
KLARER SIG GODT I NATIONALE TEST
Satsningen på kreativitet og innovation på Ingunnarskóli kan
ifølge Michael Dal også ses på skolens resultater i nationale test.
Skolen klarer sig noget bedre end lignende skoler. ”Det bemærkelsesværdige er, at de fleste elever klarer sig godt her. Der er ikke
særlig mange, der ligger helt i bund. Det ser jeg som et tegn på,
at man på skolen er lykkedes rigtig godt med den differentierede
undervisning, uden at det går ud over fagligheden. Meget tyder
på, at man med Ingunnarskólis måde at arbejde på taber færre
på gulvet end med traditionel undervisning,” siger Michael Dal.
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OPFINDELSER,
DER FLYTTER
OPFATTELSER
Opfinderkonkurrencen Finn upp i Sverige har de sidste
mere end 30 år forsøgt at løse et samfundsproblem, der
måske ikke kan løses. Til gengæld rykker de gang på gang
ved elevernes opfattelse af naturvidenskab.
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S

verige anno 1979: Manglen på unge,
der vælger at uddanne sig inden for
de teknisk-naturvidenskabelige fag,
er alarmerende. Faktisk er det så problematisk, at magasinet Ny Tidning, Ingenjørsamfundet og Svenske Uppfinnareföreningen beslutter sig for, at nu må der ske
noget. Sådan opstår ideen til opfinderkonkurrencen Finn upp.
Siden da har titusindvis af børn i alderen 12-15 år deltaget i konkurrencen med
opfindelser, der løser problemer, de møder
i deres hverdag – på skolen eller i det omkringliggende samfund. I 2012 blev der
uddelt priser for så mangfoldige opfindelser som en sikkerhedskrog til dyretransport, en bæredygtig sæbedispenser og et
par vandrebukser, der kan pustes op, så
du ikke bliver våd bagi, når du sætter dig
på en træstub.
Spørger man projektleder hos Finn upp,
Carl Elfgren, om det i dag er lykkedes at
løse problemet med manglen på unge med
naturvidenskabelig interesse, er svaret
klart: ”Nej. Der er stadig mangel på ingeniører og andre inden for det teknisk-naturvidenskabelige felt. Omvendt er efterspørgslen jo også blevet større, i takt med
at samfundet udvikler sig. Så det er ikke
overraskende.”
MEGET MERE END
KONKURRENCE
Carl Elfgren peger til gengæld på, at Finn
upp med tiden og den generelle skoleudvikling har fået andre og flere roller end
tidligere. ”Der bliver stillet flere og flere
krav til lærerne på skolen om, at de i de teknisk-naturvidenskabelige fag også skal inddrage kreativitet og fremme elevernes selvstændighed. Her har det vist sig, at Finn
upp passer lige ind i de krav,” siger han.
Victoria Hvirfvel kender også til de krav
fra sin hverdag som naturvidenskabelig
lærer på Finnbacksskolan i Lycksele. Hun
har flere gange kørt forløb med sine elever,

hvor de har arbejdet med opfindelser og
sendt dem ind til Finn upps konkurrence
– dog endnu uden at hente nogen priser
hjem. For hende er Finn upp mest af alt en
kærkommen lejlighed til at åbne elevernes
øjne for hendes fag.

”Mange børn og unge har en
helt fast opfattelse af, hvad
de naturvidenskabelige og
tekniske fag indeholder. Den
kan man ændre på ved at
lade eleverne selv forsøge at
finde problemer og opfinde
løsninger.”
Victoria Hvirfvel, lærer

”Mange børn og unge har en helt fast
opfattelse af, hvad de naturvidenskabelige
og tekniske fag indeholder. Den kan man
ændre på ved at lade eleverne selv forsøge
at finde problemer og opfinde løsninger. Så
får de pludselig øjnene op for, at der også
er en masse teknik i, hvordan en løbesko
er sat sammen, så den virker på den rigtige
måde, eller at en kørestol jo ikke bare virker af sig selv.”
Ud over at udvikle og facilitere selve
konkurrencen har folkene bag Finn upp
sammensat en række materialer, lærerne
kan bruge i undervisningen op til, at
eleverne sender deres opfindelser ind til
vurdering. Med materialerne – der har
fået navnet Uppfinnarresan – i hånden
kan lærerne sammensætte et længere
forløb, hvor eleverne lærer at finde på og
udvikle ideer, skabe design og sidst, men
ikke mindst overveje, hvordan deres ideer
bliver til virkelighed.

NYE OPFATTELSER AF NATUR OG
TEKNIK
For Carl Elfgren har det været vigtigt at
indstille sig på, at de nye krav til lærerne
også betyder nye krav til Finn upp. Med
tiden er der kommet så mange tilbud til
lærerne, at Finn upp hele tiden må kæmpe om lærernes gunst ved at gøre sig så let
tilgængelig og tidssvarende som muligt.
”Ellers vælger de os fra,” siger han.
Det er også forklaringen på, at Finn
upp i disse år har vokseværk. Fra 2014
går man fra at afholde konkurrence hvert
tredje år til at gøre det hvert år. Samtidig
udvides antallet af lokale og regionale
konkurrencer, så flere får mulighed for
at deltage.
Så uanset om der til tider kan være en
ret åbenbar sammenligning mellem Finn
upps forsøg på at dæmme op for manglen på naturvidenskabelige studerende
og Sisyfos’ daglige tur op ad bjerget, giver Finn Upp ifølge Carl Elfgren lige så
meget mening i dag som dengang i 1979.
”Det kan godt være, at vi ikke kan løse
det overordnede samfundsmæssige problem. Til gengæld viser vores evalueringer, at 65 procent af de elever, der har
været igennem Finn upp, oplever at have
en mere positiv indstilling til de teknisknaturvidenskabelige fag, end de havde
før. Det må da siges at være en forskel,
der betyder noget,” siger han.

FINN UPP
På Finn upps hjemmeside kan
du lære mere om konkurrencen
og om materialerne i Uppfinnarresan. Du finder det her: http://www.
finnupp.se/uppfinnarresan

43

PÅ FORNAVN MED
DEN TEKNISKE CHEF
På Leikanger ungdomsskule i Norge har man i flere år arbejdet med partnerskabsaftaler, der er indgået med lokale virksomheder samt de kommunale og regionale
instanser. Eleverne skal opleve, at skolen ikke er en isoleret enhed, men en vigtig del
af et lokalmiljø. Ligesom de selv er.
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”Vi var nødt til at handle ud fra den tanke, at vi som skole
også har et ansvar for lokalområdet. Derfor måtte vi sætte
os ned og finde ud af, hvad vi kunne gøre, der ville få folk til
at vende tilbage til området, når de fx havde gennemført en
videregående uddannelse i en anden, større by.”
Reidun Sterri Fjell, lærer

U

middelbart kan titlen ”kommunal
teknisk chef” godt give associationer til en person, der sidder gemt
væk bag en mur af bureaukrati og papirer i stakkevis – og måske endda også i et
gråt jakkesæt, hvis man tænker i farver. I
Leikanger kommune i Norge ser virkeligheden dog langtfra sådan ud. Her er det
ikke ualmindeligt, at den tekniske chef fra
kommunen spadserer rundt i byen med
en gruppe 8.-klasses-elever fra Leikanger
ungdomsskule. Han fortæller dem om,
hvorfor kirken og gartneriet ligger, hvor de
gør, og lidt om kommunen i det hele taget.
Det gør han ikke kun, fordi han – måske – synes, det er sjovt. Han gør det også,
fordi han skal. Leikanger ungdomsskule
har nemlig indgået såkaldte partnerskabsaftaler med Leikanger kommune, Sogn og
Fjordane Fylke og adskillige virksomheder
i området. Partnerskabsaftalerne er et led
i skolens entreprenørskabsplan og gælder
for alle klasser på skolen, der huser 7. til 10.
klasse. En plan, der er bygget op, så eleverne starter med lokalkundskab i 8. klasse,
med projektet ”bygdi vår”. Her er ikke kun
Leikanger kommune, men bl.a. også Sparebanken Sogn og Fjordane og Statens Vegvesen involveret. Planen bevæger sig videre
til elevvirksomhed i 9. klasse og slutter af
med et erhvervs- og uddannelsestema i 10.
klasse, hvor eleverne også tager på studietur i udlandet. Ideen er, at kompetencerne
fra hvert klassetrin skal bygge oven på hinanden – fra evnen til at etablere forbindelser i lokalsamfundet til at kunne begå sig
ude i livet, når skolen er afsluttet.
SKOLEN ER EN RESSOURCE I
SAMFUNDET – OG OMVENDT
Leikanger ungdomsskule begyndte at arbejde systematisk med entreprenørskab
i undervisningen i 2000. Som i så mange
andre mindre samfund på landet boksede

man her med, at de unge efter endt grundskolegang rejste fra byen og ikke siden
vendte tilbage. Derfor måtte også skolen
overveje, hvad de kunne gøre for at fastholde de unge i området. ”Vi var nødt til
at handle ud fra den tanke, at vi som skole
også har et ansvar for lokalområdet. Derfor måtte vi sætte os ned og finde ud af,
hvad vi kunne gøre, der ville få folk til at
vende tilbage til området, når de fx havde
gennemført en videregående uddannelse
i en anden, større by,” siger Reidun Sterri
Fjell, der er erhvervsvejleder og lærer i
matematik, naturfag og kunsthåndværk
på skolen.
En vigtig del af løsningen blev en oprustning af entreprenørskabsundervisningen gennem partnerskabsaftaler.
Tesen bag aftalerne er, at jo større lokalkendskab eleverne får gennem deres skolegang, jo større tilhørsforhold vil de også
have til lokalsamfundet i fremtiden. Den
tekniske chefs spadsereture med eleverne
er altså led i en større plan om at lade eleverne opleve, at lokalsamfundet er deres.
De oplever, at de mennesker, der arbejder
i kommunen, ikke bare er buret inde bag
papirbunker, men faktisk har en betydning for, hvordan byen ser ud og udvikler sig – og for elevernes eget liv: ”De får
fx forklaret, hvorfor den bro, de benytter
hver dag på vej til skole, ligger, hvor den
gør,” siger Reidun Sterri Fjell.
LÆREPLANERNE SKAL MED
Efter nogle års afprøvning kører partnerskabsaftalerne i dag stort set upåklageligt.
”De er ikke personafhængige, og aftalen
underskrives af rektor og de involverede
lærere og gælder i tre år. Alle tilknyttet
skolen kender til aftalerne, og både skolen
og dens partnere følger op på, om de forskellige aktiviteter gennemføres,” fortæller Reidun Sterri Fjell.

Det var ikke helt problemfrit fra starten. ”Det var en udfordring at få implementeret aftalerne i lærerkollegiet. For at
tjekke, at aftalerne blev overholdt, satte
rektor derfor partnerskabsaftalerne på
dagsordenen på et fast møde hver uge med
de involverede lærere,” forklarer Reidun
Sterri Fjell og understreger, at når man
vil arbejde med partnerskabsaftaler, skal
man finde ud af, hvad der faktisk er muligt at gennemføre. ”I starten blev det for
meget. Vi måtte fejle,” siger hun og fortæller, at det hjalp at tage læreplanerne mere
aktivt i brug: ”Det faglige indhold i besøgene skal kunne knyttes til læreplanen.
Besøgene må ikke være en tilføjelse, men
skal være et værktøj til at nå og konkretisere læremålene.”
Både partnere og elever har reageret
positivt på aftalerne. Eleverne er mere
engagerede, end de var tidligere, fordi de
opdager nye sider af deres lokalsamfund
og introduceres for nye uddannelsesmuligheder, mener Reidun Sterri Fjell. Om
partnerne siger hun: ”Det var, som om de
havde ventet på samarbejdet. Vi startede i
2000, og det fungerer den dag i dag.”

PARTNERSKABSAFTALER
Partnerskabsaftalerne på Leikanger ungdomsskule har dannet forbillede for flere
skoler i Sogn og Fjordane Fylke. I 2009 var
Sogn og Fjordane det fylke i Norge, der
havde flest partnerskabsaftaler med NHO
(Näringslivets Hovedorganisation) i grundskolen.
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