
Perspektiv från kursen - 24 maj 2011
Dokumentation av gemensam process, anteckningar/intryck på storpapper 
utifrån fyra rubriker, och diskussion.

Nya kunskaper/lärdomar och nya frågor
• Frågor om grupprocesser och ledarskap
• Definitionsfrågor! Vad är entreprenörskap? Vad är vinst? Business? 

Frivilligt? Ideellt?
• Värdefullt att kunna pitcha projekt
• Lärorikt att få utmana sig själv, pitch, plan
• Tankar om vikten att stanna upp, utvärdera, reflektera, värden
• Kunskap om olika sorters inlärning/inspiration
• Bra ramar för kursen som underlättar, ger en struktur
• Vad har vi egentligen gjort? Men jag har lärt mig otroligt mycket.
• Accepterat hur min hjärna fungerar och vad jag är designad för och att 

teoretiska studier inte funkar för jag inte kan ta in faktan, och att jag är 
bra på att producera och göra projekt, men inte på att plugga.

• Ny kunskap: ”Känslan av att inget är omöjligt”
• Kunskap om olika initiativ. VIKTIGT! Möjlighet till nya 

kontakter/nätverk
• Hur viktigt det är att vila och inte brinna ut. Göra och ta plats och tid att 

inte vara engagerad. (Dock ej haft plats i kursen)
• Hur förklarar man samhällsentreprenörskap (begreppet) för Svensson?
• Bra att kunna lyssna på inspelningar, kan laga mat t ex samtidigt

Interaktion och kommunikation i kursen
• Positiv ton – från studenter – från lärare

Härlig atmosfär på internat !!!!
• Funnits bra förutsättningar för interaktion om man velat
• Svårt att hålla klasskänslan/gemenskapen mellan internaten
• Skulle funkat bättre med möjlighet till muntlig respons. Möjligt att 

också spela in sin respons till andra som mp3.
• Skype? En kombination av forumdiskussioner och muntlig feedback?
• Bra att efterfråga respons – synd när det är få som skriver
• Utnyttja mer att facebook är det sociala interaktionssoftware No1! 

Småprat där, betydligt mer reaktioner. Samhörighetskänsla och chans 
att interagera och hålla kontakt mellan, utanför och efter kursen. Kan 
det användas? T ex föreslå att lämna fb-kommentarer vid varje uppgift 
eller ha som inlämningsuppgift att använda fb på något vis. Kan kanske 
lyfta in kursaktiviteten i den veckovisa fb-aktiviteten? Istället för att 
skapa helt nytt forum, som komplement?

• Förslag: 1 person/vecka presenterar/delar med sig av något 
inspirerande.



• Bra med eventförslagen/kalender!
• Mycket inspirerande när man har kontakt, roligt att få frågor.
• Tree of knowledge – samla kunskap/inspiration/tips tillsammans? 

Uppgifter under kursen
• Bra med korta ”spontana” uppgifter – får ut tankar – sätter igång 

tankar
• Lärt mig mycket av längre uppgifter också...när tid finns, mer djup
• Kul med variationen!
• Vilka har jag egentligen gjort?
• Kul med kreativiteten!
• Fler samarbeten med kurskamrater?
• Lagom många och lagom komplicerade
• Kul att få chansen att skriva artikel till Malmö Fria!
• Hitta på egna uppgifter i början av kursen? Sätta egna mål? T ex önska 

workshophållare och studiebesök?
• Möjligt att hitta på/sätta ihop uppgifter tillsammans, t ex som under 

Loesje-workshopen att man skickar runt förslag.
• Uppgift för att synliggöra/undersöka she där man bor? Följa en 

verksamhet över ett år? I vardagen.

Andra idéer, förslag eller tankar
• Samarbete med nyskapande (i höst) entreprenörskapscentrum på 

Lunds universitet och ta/ge del i deras kurser? Eller inslag i andra 
folkhögskolekurser?

• Nå ut bortom redan intresserade
• B-kurs / fortsättningskurs? Eller också möjligheter att hålla kvar 

kunskaperna och kontakterna.
• En fortsatt kurs för att ha ett sammanhang för nästa idéutveckling – 

utforma egna mål i början av kursen. Finns ett tydligt nästa steg efter 
den här kursen. I ett nästa projekt, kursen som ram. Göra och 
reflektera, ge och få respons med de andra som är med.

• Hitta en online-plattform för muntlig korrespondens
• Studiebesök från Geek girls Öresund. Tips på program och metoder för 

internet/verktyg/teknik.
• Hur kan vi ta del i nästa årskulls kurs? Bygga in (för de som vill) att vara 

en aktiv alumni. 
Få ta del av idéer i kursen kommande år, och nytt material.
Organisera aktiviteter under internat t ex. 
Kontakt och nätverk för de nya deltagarna
Vara med och ge respons till uppgifter

• Mer praktiska metoder, övningar, hur gör man konkret?
• Tydligare länk från glokala.se till kursens sida.



Framtiden – vad behöver du fortsatt i arbetet med initiativ? 
Stöd/resurser? Runda och diskussion 24 maj 2011

• Hålla koll på vad som händer inom specifika områden, hållbart resande 
som exempel.

• Tips på kontakter, nätverk. Kunskap om resurser/möjligheter.
• Sammanhang för att bolla idéer, få feedback. Möjligheten att ses för att 

just bolla idéer.
• Träffar med utbyte av idéer och uppdateringar
• Referensgrupp för feedback – lätta att kontakta. 

Referensgrupp/mentor.
• Facebookgruppen för kursen, ett forum för kontakt fortsatt
• Se nya platser, få inspiration
• Böcker för perspektiv och inspiration
• Inspirationsdagar återkommande – bra i en flackande vardag
• Riskfinansiering – jobba för riktat banksparande som finansiering till 

she-verksamheter


