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Entreprenörskap för de många!
Är det möjligt att skapa bättre förutsättningar för entre
prenör skap för de många människorna? Får en entreprenör  
göra misstag och vilka skillnader kan ett utbrett 
entreprenörskap få för samhället och världen i stort?

I denna workshop fokuserar vi på några inspirerande entreprenörer och lär av 
deras framgångar och misstag. Vi reflekterar över vilka förmågor och egenskaper 
som är viktiga hos en framgångsrik entreprenör. Genom filmer och arkivmaterial 
från IKEA får deltagarna även insikter om socialt entreprenörskap. IKEA anser idag 
att ett breddat entreprenörskap som omfattar de många människorna är den 
enda möjliga lösningen på globala utmaningar som klimatkrisen. Det handlar om 
att identifiera sina styrkor, arbeta tillsammans med andra, hitta bättre arbetssätt 
och få saker gjorda. 

Workshoppar på IKEA Museum tar alltid avstamp i läroplanerna och kursplaner.  
Vi har utgått ifrån de senast uppdaterade versionerna (som börjar gälla 2022).  
I denna beskrivning hittar du:

• Syfte med workshoppen.

• Vilka ämnen i grundskolan den kan kopplas till och varför, enligt läroplan 
och kursplaner. 

Syfte 

• Utforska olika definitioner av entreprenörskap, egenskaper hos  
entreprenörer samt deras betydelse.

• Förstå länken mellan entreprenörskap och ett bättre liv för de många 
människorna.

• Förstå hur entreprenörskap påverkar samhället och världen.

• Titta på entreprenörskap utifrån olika vinklar, bland annat via filmer  
med Ingvar Kamprad och Peter Kamprad som talar om ”entreprenöriella 
misstag”. 

• Låta eleverna dyka ner i vårt företags historiska arkiv och analysera  
texter och brev av Ingvar Kamprad, samt belysa entreprenörskap genom 
exempel från verkligheten. 
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Entreprenörskap är en del av det livslånga lärandet och en av EU:s reviderade 
nyckelkompetenser från 2018. Där beskrivs entreprenörskompetens som  
förmågan att reagera på möjligheter och idéer och att omvandla dem till värde för 
andra. Värdet kan vara av kulturellt, socialt eller ekonomiskt slag. Kompetensen 
grundas på kreativitet, kritiskt tänkande och problemlösning, initiativförmåga och 
uthållighet samt förmågan att samarbeta för att planera. Vikten av etiskt ansvars
tagande och empati för andra människor och omvärlden är central.

Konkreta kopplingar till ämnen och kursplaner i grundskolan
Läroplanen för grundskolan talar om förmågan att utveckla ett förhållningssätt 
som främjar entreprenörskap och vikten av samarbete med aktörer utanför  
skolan. Med insikter om och inblick i hur IKEA har arbetat och arbetar idag med 
entreprenörskap vill vi inspirera eleverna och ge konkret kunskap.

Konkreta kopplingar till ämnen och kursplaner i gymnasieskolan
Ämnet entreprenörskap är inriktat på att ge eleverna förståelse av entreprenör
skapets betydelse för samhällsutvecklingen. Undervisningen ska bidra till att  
eleverna utvecklar tilltro till sina personliga resurser samt stimulera deras krea
tivitet och lust att anta utmaningar och ta ansvar för att omsätta idéer i praktisk 
verksamhet. I workshoppen anknyter vi genom filmer, arkivmaterial och övningar 
till entreprenörskap och viktiga egenskaper hos entreprenörer. Vi talar också om 
socialt entreprenörskap och diskuterar vad det betyder för de många människorna  
och hållbar utveckling.


