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FÖRELÄSNINGENS UPPLÄGG

• Vilka är vi? (vad har vi gemensamt)

• Kan alla elever lyckas?

• Grit

• Vad är entreprenöriellt lärande? 

• Storvretskolan

• Konsten att drömma stort

• Projektets upplägg

• Projektets teman

• Bokens upplägg

• Sammanfattning: Hur når man sina mål?

• Avslutning 



VILKA ÄR VI?
Mikhael Mikalides

• Kom till Sverige som 

treåring

• Nytt land, nytt språk

• Äldsta barnet

• Brinner för att stärka läs-

och skrivkulturen

• Specialpedagog och 

författare

Linda Pira

• Min familj

• Uppväxten

• Skolan

• ADHD, dyslexi

• Inspirera andra

• Artist, 

skådespelare, 

mamma



KAN ALLA ELEVER LYCKAS?

• Kan alla lyckas?

• Varför är det vissa som lyckas och andra inte?

• Angela Duckworth, psykolog och forskare.

• Militärskola, tuffa grundskolor och arbetsplatser.

• Vad är grit?

- En kombination av uthållighet, inre driv och förmågan att inte ge upp. 

- Är långt viktigare än talang eller IQ när det gäller att nå framgång.

- Nyckel till framgång.



GRIT
• Hitta sin passion. 

• Arbeta hårt och se varje misslyckande 

som ett tillfälle att lära.

• Kan utvecklas av oss själva och genom 

stöd från lärare, föräldrar, chefer och vänner.

• Hur kan skolan utveckla elevers grit? 

- Genom att erbjuda elever en undervisning som 

engagerar dem och väcker deras inre drivkraft.



ENTREPRENÖRIELLT LÄRANDE

• Skarpt och konkret mål med undervisningen.

• Verkliga utmaningar i verkliga projekt.

• Verkliga mottagare – skapa värde för någon annan än sig själv.

• Samarbeta med en professionell aktör.

• Fokus på ämneskunskaper och förmågor.

• Skolarbetet blir viktigt på riktigt.



EXEMPEL PÅ ENTREPRENÖRIELLA
AKTIVITETER

• Äldre elever läser för yngre.

• En klass spelar upp teater för en annan.

• Skapa material som används av andra, t.ex. faktaböcker.

• Utställning på lokala biblioteket.

• Uppvisning på föräldramöte eller skolavslutning.

• Skapa filmer som man lägger ut på Youtube, skolans hemsida etc.

• Visa upp något på närliggande ålderdomshem eller förskola.

• Få något publicerat i lokaltidningen.



STORVRETSKOLAN

• I januari 2019 – En nyhet släpptes som gav eko över skolsverige.

• För första gången - Staten tog över Storvretskolan efter allvarliga brister.

• Skolinspektionen arbetade heltid på skolan för att åtgärda bristerna.

• Eleverna hade tagit makten på skolan - ledningen byttes ut. 

• De nya rektorerna vände skolans utveckling - trygghet och studiero.



KONSTEN ATT DRÖMMA STORT

• Började arbeta på Storvretskolan 2020.

• Rektorerna - eleverna saknade drömmar och framtidstro.

• Entreprenöriellt projekt - väcka elevernas inre drivkraft.

• Upptäcka sina drömmar och ge dem verktygen för att nå sina mål.

• Eleverna skulle bli publicerade författare och inspirera andra. 

• Samarbeta med professionella aktörer.

• Första mötet med Linda Pira. Hur gick det till?



PROJEKTETS UPPLÄGG

• En serie planerade lektioner.

• Teman som berörde eleverna: självkänsla, drömmar och mål.

• EPA – Enskilt, par, alla.

• Tid för samtal och reflektion.

• Alla stöttade varandra och arbetade mot samma mål. 

• Bokrelease och presskonferens.



EXEMPEL PÅ TEMAN

• Drömmar 

• Tacksamhet

• Självkänsla

• Vägval

• Förebilder

• Handlingsplan

• Hinder

• Forskning och fakta



TEMA: DRÖMMAR

Alla människor har drömmar och en inre önskan om att uppnå någonting. Hur 
ser din dröm ut och vad vill du uppnå? 

• Alla har rätt till sin dröm.

• Drömmar är viktiga och gränslösa.

• Allt som människan skapat har börjat som en tanke eller dröm hos någon.

• Drömmar är en motivationsmotor.

• Drömmar får oss och samhället att utvecklas.

• Vilka drömmar har du? 



TEMA: DRÖMMAR SOM DU HAR FÖRVERKLIGAT

• Livet handlar om att utvecklas och uppnå drömmar.

• Tänk tillbaka på de drömmar du redan har uppnått.

• En gång i tiden var din högsta dröm att lära dig cykla.

• Kommer du ihåg hur det var när du lärde dig att cykla? 

• När du har uppnått en dröm kommer du att upptäcka nya.

• Hur ser du på drömmar? 



TEMA: TACKSAMHET

• Det finns mycket att vara tacksam över.

• Många glömmer bort hur bra de har det.

• Tacksamhet är nyckel till framgång och lycka.

• Ger energi och motivation att satsa på sina drömmar.

• Vad är du tacksam för?



TEMA: FÖREBILDER

• Viktiga för vår personliga utveckling.

• Förebilder är en inspirationskälla.

• Bevis på att våra drömmar är realistiska och nåbara.

• Ger oss mod att förverkliga våra drömmar.

• Vägleder oss och får oss att nå vår potential.

• Har du en förebild? Hur är du som förebild?



TEMA: HANDLINGPLAN

• Måltrappa.

• Ringa in sitt mål.

• Bryta upp målet i delmål.

• Ta reda på vad man 

behöver göra för att nå varje delmål.

• Hålla drömmen levande.

• Hur brukar du göra när du sätter upp mål?



TEMA: HINDER

Vad är det som hindrar oss från att förverkliga våra drömmar? 

• Det största hindret är vår rädsla och osäkerhet.

• Vågar inte sticka ut och vara annorlunda.

• Vår rädsla att misslyckas – fastnar i negativa tankar.

• Man gör inte det som krävs.

• Saknar handlingsplan.

• Om drömmen är tillräcklig stark övervinner vi alla hinder.

• Hur gör du när du stöter på hinder?



TEMA: FORSKNING OCH FAKTA

• Det finns inga dåliga hjärnor – Torkel Klingberg, hjärnforskare.

• 10 000 timmarsregeln – K. Anders Ericsson, professor och forskare i psykologi.

• 5000 timmar - mogen läsare, Ingvar Lundberg, språkforskare. 

• Byta perspektiv - 200 miljoner barn får inte gå i skola.

• Alla kan lyckas – Angela Duckworth.

• Bli lycklig – Behovstrappan.



BOKENS UPPLÄGG

Syftet med boken är att inspirera läsaren:

- Upptäcka sina drömmar.

- Få verktyg för att nå sina drömmar.

• Över 40 övningar och tips.

• Ta del av Linda Piras livshistoria och tips.

• Elevernas tankar, tips och råd.

Inspirera skolor: skapa egna entreprenöriella projekt.



SAMMANFATTNING: 
HUR NÅR MAN SINA DRÖMMAR?

• Positivt tänkande.

• Upptäckta sina drömmar.

• Handlingsplan.

• Göra allt för att följa 

handlingsplanen och nå drömmen.

Vårt tips:

Våga satsa. Hårt jobb lönar sig. 

Försök ha roligt under tiden. 



AVSLUTNING

• Entreprenöriellt lärande väcker 

elevers inre drivkraft.

• Bjud in världen.

• Inspireras av boken.

• Gör en utställning av elevernas 

drömmar.



ANDRA BOKTIPS

• Grit: Konsten att inte ge upp, Angela Duckworth.

• Hjärna, gener och jävlar anamma, Torkel Klingberg.

• Peak: vetenskapen om att bli bättre på nästan allt – sanningen bakom 10 
000-timmarsregeln, K. Anders Ericsson.



KONTAKT

• Mikhael Mikalides

mikhael.mikalides@gmail.com

Instagram: @mikhael_mikalides

• Linda Pira

piralinda@gmail.com

Instagram: @lindapira
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