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Sammanfattning 
 
Undersökningens avsikt var att vinna kunskap om hur gymnasielärare förhåller sig till 
lanseringen av begreppet entreprenörskap i skolan. Uppsatsen klarlägger och 
systematiserar hur lärare beskriver innehållet i begreppen entreprenörskap och 
entreprenöriellt lärande och fördjupar sig även i hur lärarna ser på upprinnelsen till 
begreppens lansering i den svenska skolan. Undersökningen gör även en analys av 
möjliga entreprenöriella undervisningsmetoder samt de olika undervisningsrelaterade 
problem som lärarna anser att dessa metoder kan ge upphov till. 

Åtta kvalitativa intervjuer genomförda på en gymnasieskola i norra Sverige 
utgör basen för undersökningen. Studien nyttjar ett abduktiv förståelseansats vilket 
betyder att analysen av det empiriska materialet kännetecknades av en pendelrörelse 
mellan en induktiv ansats och en deduktiv ansats. 

I arbetets resultatdel slås bland annat fast att begreppet entreprenöriellt lärande 
av lärarna ses som ett verktyg för undervisning i entreprenörskap. Det framgår även 
som tydligt att entreprenörskap främst sätts i samband med företagande och/eller 
kreativitet. Begreppet entreprenöriellt lärande uppfattas i sin tur som mer diffust och 
mindre värdeladdat än begreppet entreprenörskap. De undervisningsmetoder som 
lärarna ansåg vara förknippade med entreprenörskap betonade främst antingen 
undervisningsstrategier/undervisningsinnehåll eller undervisningsstruktur/undervisningsform. Med 
utgångspunkt i intervjupersonernas svar var det möjligt att klargöra att 
entreprenörskap, utifrån ett skolperspektiv, inte bör ses som något direkt nyhet. 
Samtliga lärare i undersökning utgick från redan befintliga tillvägagångssätt när de 
beskrev metoder för entreprenöriell undervisning. I och med att lärarna uppfattade att 
svagare elever, som av olika anledningar ofta kan ha svårare att finna kreativitet och 
initiativförmåga, som de elever som har svårast med den typ av undervisning som 
lärarna sätter i samband med entreprenörskap, klargör uppsatsen även att det är 
svagare elever som får störst problem med entreprenörskapsundervisning. De 
problem som lärarna ansåg att entreprenöriell undervisning kan resultera i sträckte sig 
sammantaget från elevorienterade problem till lärar- och skolorienterade problem.  
Allt som allt uppfattar 

 

lärarna att det är partipolitiska beslut och en övergripande 
samhällsutveckling som legat till grund för lanserandet av entreprenörskap i den 
svenska skolan. Denna slutsats sätter uppsatsen i samband med övergripande 
samhällsteoretiska uppslag av Manuel Castells och Richard Florida. 

 
 

Nyckelord: Entreprenörskap, entreprenöriellt lärande, gymnasieskolan, Gy11.
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1. Inledning  
 
Den rådande skoldebatten belyser att det finns stora problem inom den svenska 
skolan. Med ambitionen att komma till rätta med dessa problem genomförs reformer 
som kommer att medför stora förändringar för skolpersonal och elever. För de 
politiska partier som initierar förändringarna är det viktigt att legitimera 
förändringarna genom att förklara att dessa är välbehövliga och verkningsfulla. I regel 
nyttjas utredningar, forskning och olika experter för detta ändamål. Reformerna 
påverkas emellertid otvivelaktigt även av kontentan i de politiska partiernas 
ideologiska utgångspunkter. Det är även mycket viktigt att reformerna når en viss 
framgång. Om de gör detta är det för partierna möjligt att vinna politiska poäng som i 
sin tur ser till att stärka partiernas politiska ställning. Om reformerna däremot 
misslyckas riskerar arbetet istället att slå tillbaka på partiets popularitet.   

I allt detta är det lätt att glömma bort skolpersonal och elever. Vad tycker 
egentligen dessa intressenter om förändringarna? Vad säger till exempel lärare om den 
minskade tiden för allmänteori på yrkesprogrammen? Angående att kraven för att 
komma in på gymnasiet höjs? Om att nya introduktionsprogram ersätter dagens 
individuella program och att det införs en högskoleförberedande examen och en 
yrkesexamen? Beaktar debatten verkligen dessa personers åsikter och tar den 
egentligen hänsyn den otvivelaktigt mycket gedigna erfarenhet av skolverksamhet som 
dessa personer besitter? Det är ju dessa individer, och inte politiker, statliga utredare, 
experter eller forskare, som i realiteten kommer att erfara de omedelbara 
konsekvenserna av reformerna. Med utgångspunkt i sådana perspektiv är det 
intressant att ta del av vad lärare tycker och tänker om en av de stora förändringar 
som den svenska skolan står inför; lanserandet av entreprenörskap som ett 
nyckelbegrepp inom den svenska skolan.  

 
 

2. Bakgrund 
 
Bakgrundskapitlet är uppdelat i fyra olika avsnitt. Påfundet att placera 
bakgrundskapitlet före problemformulering, syfte och frågeställningar tar sin 
utgångspunkt i att jag vill att läsaren, innan denne tar del av dessa kapitel, skall ha fått 
en god förförståelse om de olika entreprenörskapsbegreppen och dess relation till 
skolan.  
 
2.1 Bakgrund till införandet av entreprenörskap och entreprenöriellt lärande i 
skolan 
 
Det stegrande informations- och kommunikationsflödet har bidragit till en allt 
snabbare globaliseringsprocess. Tillsammans med de stora politiska, ekonomiska, 
demografiska och tekniska förändringarna som successivt skett under 1900-talet har 
detta påverkat vårt samhälles grundkonstruktion. Det finns flera olika idéer och 
uppslag som berör konsekvenserna av denna utveckling. Sociologen och professorn 
Manuel Castells framhäver att den nya teknologin gör att vi befinner oss i en ny fas av 
utveckling. Enligt Castells lever vi idag i ett nätverkssamhälle där informations och 
kommunikationsteknologin bland annat resulterar i nya förutsättningar och 
tillvägagångssätt för att bedriva ekonomisk verksamhet. Detta har enligt Castell 
resulterat i en helt ny global ekonomi som främst bygger på globala nätverk. I det nya 
nätverksamhället disponerar och konkurrerar länder och geografiska områden om 
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diverse mer eller mindre värdefulla sysselsättningsformer.1 Är en region kapabel att 
alstra den kunskap som efterfrågas för att kunna tillgodose sig de mest värdefulla 
sysselsättningsformerna i nätverkssamhället, kommer regionen således även att klara 
sig väl i konkurrensen om de lukrativa arbetstillfällena. Professor Richard Florida 
skönjer i sin tur ett samband mellan en regioners förmåga att generera ekonomisk 
tillväxt och ett samhällsklimat präglat av tolerans, mångfald och kreativitet. Florida 
poängterar således att det inte främst är koncentrationen av företag som ökar den 
ekonomiska tillväxten i en region. Han menar istället att ett vidsynt samhälle som 
präglas av en mångfald drar till sig kreativa människor som i sin tur genererar 
ekonomisk tillväxt. Dessa kreativa människor definierar Florida som en ny 
samhällsklass som i och med att de utgör drivkraften bakom ekonomisk tillväxt också 
blir samhällets dominerande klass.2

Skolan kan ibland ha svårt att hänga med i de förändringar som samhället 
genomgår. Beslutsprocesser kan vara långdragna och realiseringen av reformer kan av 
olika anledningar ha svårigheter att tillämpas i verkligenhet. Trots detta är det lever 
samhället och skolan i en slags samexistens. Skolans fostrar samhällsmedborgare och 
en ständigt pågående samhällsutveckling resulterar i att kravbilden på vad för typ av 
kompetens som skolan ska fostra, förmedla och framhäva är under ständig 
förändring. Oavbrutet uppkommer därför nya uppfattningar, ledord, innovationer 
och förhållningssätt som i olika omfattning påverkar skolans innehåll och funktion. 
Ett jordbrukssamhälle efterfrågar således en viss typ av arbetskraft medan ett 
industrisamhälle efterfrågar en annan typ av arbetskraft.  

 

Ron Maheui, universitetslektor verksam vid Forskningscentrum Företagsamt 
lärande och Entreprenöriell pedagogik vid Umeå universitet, har genom sin forskning 
identifierat att OECD, Organisation for economic co-operation and development, 
och EU under 1990-talet var drivkrafterna bakom att utifrån ett skolperspektiv belysa 
värdet av begreppet entreprenörskap. Dessa överstatliga organ agerade med en tydlig 
samstämmighet och Maheui menar att ambitionen att öka konkurrenskraften i EU-
regionen var motivet för lanserandet av entreprenörskap och företagsamhet i skolan. 
Maheui påvisar genom sin forskning även hur dessa initiativ resulterade i att 
entreprenörskap i skolan, först och främst, dök upp på agendan på lokal nivå och då 
främst som ett sätt att försöka stärka den lokala regionens ekonomi och tillväxt. I 
arbetsprocessen fanns det enligt Maheui en växelverkan mellan transnationell- och 
lokal nivå och att policyn, i och med decentraliseringen, till att börja med passerade 
den nationella nivån.3

På uppdrag från Närings- och handelsdepartementet publicerades år 1997 en 
utredning som utifrån en svensk perspektiv för första gången kom att foga samman 
befintlig entreprenörskapsforskning med pedagogisk forskning. Författarna Bengt 
Johannisson, professor i entreprenörskap, och Torsten Madsén, pedagog, slog i 
utredningen bland annat fast att entreprenörskap kan ses som en form av lärande.

 

4

                                                           
1 Castells, Manuel, The information age: economy, society and culture. Vol. 1, The rise of the 
network society / Manuel Castells, Blackwell, Malden, Mass., 1996, ett övergripande resonemang  
som förs genom hela boken. 

 
Utredningen, som alltså inte beställdes av utbildningsdepartementet, klargjorde även 
att entreprenörskap och företagsamhet kommer till uttryck i hur en person agerar och 

2 Florida, Richard L., Den kreativa klassens framväxt, Daidalos, Stockholm, 2006, s. 23 f. 
3 Mahieu, Ron, Agents of change and policies of scale: a policy study of entrepreneurship and 
enterprise in education, Umeå universitet, Diss. Umeå: Umeå universitet, 2006, Umeå, 2006, s. 
205 ff. 
4 Skapa och våga: om entreprenörskap i skolan, Skolverket, Stockholm, 2010, s. 15. 
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inte på vilka arenor eller med vilka projekt personen är en del av.5 Författarna 
framhävde också att skälet till att utredningen genomfördes gick att finna i den 
sysselsättningskris som Sverige befann sig i under perioden för utredningen och att 
det under sådana perioder är naturligt att försöka hitta nya tillgängliga vägar för att 
öka antalet arbetstillfällen i landet.6

EU fastställde år 2006 åtta olika nyckelkompetenser som ansågs som essentiella 
för att individer skall kunna hävda sig på regionens arbetsmarknad. Av dessa sex 
kompetenser ingick initiativförmåga och företagsanda och EU-medlemsländerna 
anbefalldes att arbeta med att utveckla dessa kompetenser hos sina medborgare. 
Redan några år tidigare hade detta arbete emellertid satts igång i Sverige då NUTEK

 

7 
fått i uppdrag av regeringen att under tre år arbeta för att öka entreprenörskapet i 
landet. Som ett resultat av detta avsattes pengar för olika regionala och lokala 
entreprenörskapsprojekt där många skolor var inblandade. NUTEK har fortsatt med 
att ge finansiellt stöd till skolprojekt som till exempel Ung Företagsamhet, ofta 
benämnt som UF.8

Läroplanen för de frivilliga skolformerna, i regel förkortat till Lpf94 omnämner 
inte begreppet entreprenörskap. Det går däremot att finna formuleringar som kan 
sägas närma sig entreprenörskapets innehåll. En samverkan mellan skola och 
näringsliv framhävs till exempel som viktigt och läroplanen gav, i och med 
ovanstående definition, skolor möjligheten att på eget bevåg, i takt med att 
entreprenörskap hamnade på tapeten, införa entreprenörskapsbegreppet i 
skolundervisningen.

  

9 Under år 2004 inleddes arbetet med att utforma en ny svensk 
gymnasieskola som efterhand kom att tituleras Gy07. Det reviderade förslaget till 
Gy07 innehöll ett entreprenörskapsperspektiv.10

Regeringskansliet lade under år 2009 fram rapporten Strategi för entreprenörskap 
inom utbildningsområdet där de fastställde en önskan om att entreprenörskap skall löpa 
som en röd tråd genom hela det svenska utbildningssystemet. Skrivelsen slår bland 
annat fast att ett eget företagande måste bli ett lika naturligt val som anställning.

 I och med regeringsskiftet år 2006 
kom emellertid Gy07 att skrotas och istället påbörjades arbetet med en helt ny 
skolreform.  

11 
Som ett resultat av rapporten fick Skolverket samma år i uppdrag av regeringen att 
stimulera arbetet med entreprenörskap i skolan.12

                                                           
5 Johannisson, Bengt & Madsén, Torsten, I entreprenörskapets tecken: en studie av skolning i 
förnyelse : [en utredning på uppdrag av Närings- och handelsdepartementet], 2. [tr.], Fritze, 
Stockholm, 1997, s. 242. 

 I regeringes proposition till nya 
skollag, som överlämnades till riksdagen år 2010, synliggjordes entreprenörskap som 
en del av ett bredare kunskapsbegrepp. Ett utvecklande av den kreativa förmågan, 
lusten att skapa, förmågan att ta initiativ och omsätta idéer till handling var färdigheter 

6 Johannisson & Madsén, 1997, s. 9. 
7 Nutek går idag under benämning Tillväxtverket men jag väljer att använda det gamla namnet då 
de handlingar som uppsatsen nyttjat publicerades under det föregående namnet. 
8 Entreprenörskap i skolan – en kartläggning, Skolverket, Stockholm, 2010 s. 6. 
9 Lärarens handbok: skollag, läroplaner, yrkesetiska principer, FN:s barnkonvention, 6. uppl., 
Lärarförbundet, Stockholm, 2006, s. 47. 
10 Svedberg, Gudrun, Entreprenörskapets avtryck i klassrummets praxis: om villkor och lärande i 
gymnasieskolans entreprenörskapsprojekt, Institutionen för svenska och samhällsvetenskapliga 
ämnen, Umeå universitet, Diss. Umeå : Umeå universitet, 2007, s. 21. 
11 Strategi för entreprenörskap inom utbildningsområdet., Regeringskansliet, Stockholm, 2009, s. 
4. 
12 Regleringsbrev för budgetåret 2009 avseende Statens skolverk., Utbildningsdepartementet, 
Stockholm, 2008, s. 9. 
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och förmågor som av regeringen sågs som centrala för ett entreprenöriellt 
förhållningssätt i skolan.13

Den första juli år 2011 sjösätts den nya svenska för-, grund- och 
gymnasieskolan och begreppet entreprenörskap implementeras då som en av flera 
stora förändringar. Utifrån ett skolperspektiv förankras därmed begreppet för första 
gången på nationell nivå i Sverige.

  

14 I den nya gymnasieskolan, hädanefter benämnd 
som Gy11, kommer entreprenörskap att finnas med som ett enskilt ämne, en så kallad 
programfördjupning, som alla skolor kan erbjuda sina elever. Ämnet entreprenörskap, 
som i sin tur är utformat i två olika versioner, finns emellertid även med som ett 
obligatoriskt enskilt ämne inom vissa program. Dessutom finns entreprenörskap med 
i examensmålen för i princip samtliga program på gymnasieskolan. I kursmålen och i 
examensmålen nyttjas, beroende på kursen och programmets karaktär, antingen en 
bredare eller smalare avgränsning av begreppet entreprenörskap.15

 

 Ett exempel på en 
bredare avgränsning av entreprenörskap, som används för det samhällsvetenskapliga 
programmet, är: 

Utbildningen ska utveckla elevernas samarbetsförmåga, kreativitet, självständighet, 
ansvarstagande och förmåga att se möjligheter, ta initiativ och omsätta idéer i praktisk 
handling.16

 
 

Ett exempel på en smalare avgränsning av entreprenörskap som används i till 
exempel handel- och administrationsprogrammets examensmål är: 

  
Inom både handel och administration finns möjligheter att starta och driva företag och 
därför ska utbildningen utveckla elevernas kunskaper om entreprenörskap och eget 
företagande.17

  
 

En liknande uppdelning mellan en bredare och en smalare avgränsning finns även 
inom den enskilda kursen entreprenörskap.18

 
 

2.2 Definitionsproblematiken 
 
En genomgående slutsats i forskning kring entreprenörskap är att begreppet är svårt 
att definiera.19 Orsaken till att denna problematik uppstått anses bero på att flera olika 
vetenskapliga discipliner är engagerade i forskning om entreprenörskap.20 Definitioner 
av entreprenörskap anpassas därför i regel efter vilka perspektiv och vilken kontext 
som personen som definierar begreppet utgår ifrån.21

                                                           
13 Proposition 2009/10:165., Den nya skollagen – för kunskap, valfrihet och trygghet, Regeringen, 
Stockholm, s. 222. 

 Hans Landström, professor i 

14 Den nya skollag som implementeras i skolan den första juli 2011 omtalar, som förväntat, 
emellertid inte uttryckligen entreprenörskap i skolan. Lagen styr det offentliga skolväsendet och 
inkluderar inte den detaljstyrning av skolan som införandet av entreprenörskap och 
entreprenöriellt lärande i skolan omfattas av. 
15 För en mer djupgående diskussion kring definitioner av entreprenörskap, se kapitel 2.2. 
16 Linder, Johan, Skolverket. Mejlkorrenspondens 2011-04-18. 
17 Linder, Johan, Skolverket. Mejlkorrenspondens 2011-04-18. 
18 Skolverket, Ämne – Entreprenörskap, http://www.skolverket.se/sb/d/4168/a/23357/ 
func/amnesplan/subjectId/ENT/titleId/Entrepren%F6rskap (Hämtad 2011-05-10) 
19 Se bl.a. Skapa och våga: om entreprenörskap i skolan, 2010, s. 7  
20 Landström, Hans, Entreprenörskapets rötter, 3., [omarb.] uppl., Studentlitteratur, Lund, 2005, s. 
14 ff. 
21 Backström-Widjeskog, Bettina, Du kan om du vill: lärares tankar om fostran till företagsamhet, 
Åbo akademis förlag, Diss. Åbo : Åbo akademi, 2008, Åbo, 2008, s. 313. 



 

5 
 

företagsekonomi med inriktning mot entreprenörskap vid Lunds Universitet, menade 
år 2005 att det var allvarligt att ett entreprenöriellt forskningsfält höll på att ta form 
utan att det existerade några vedertagna definitioner av begreppet. I sin bok gör han 
en slående liknelse mellan problematiken med att definiera entreprenörskap och 
beskrivningen av ”Heffaklumpar” i barnböckerna om Nalle Phu. 

  
.. han har jagats under lång tid och med olika fångstmetoder, men än så länge har ingen 
lyckats fånga honom. Alla som säger sig ha sett honom uppger att han är enorm, men 
de är oeniga om vad som kännetecknar honom.22

 
 

I och med att det inte existerar en samstämmighet kring vad entreprenörskap 
egentligen är ett uttryck för finns det en påtaglig risk för att olika intressenter, till 
exempel lärare, skolledare, politiker och forskare, vid diskussioner och debatter om 
entreprenörskap missförstår och talar förbi varandra. Med utgångspunkt i denna 
problematik finns det en poäng i att undersökningen, redan på ett tidigt stadium, 
redogör för några av de begrepp som utifrån ett forskningsperspektiv brukar sättas i 
samband med entreprenörskap i skolan.  

Det första grundläggande begreppet som undersökningen behöver definiera är 
begreppet entreprenör. Begreppet entreprenör utgår från begreppet entreprenörskap 
som i sin tur leder sitt ursprung till franskans entrepreneur som beskriver någon som 
är aktiv och får något gjort.23 Nationalencyklopedin definierar i sin tur en entreprenör 
som en företagsam person som skapar nytt användarvärde och ibland gör så utan helt 
styras av marknadsregler eller offentliga krav. Personen kan vara aktiv inom både 
affärsvärld, där han/hon kan skapa nya varor/tjänster, eller inom offentlig sektor, där 
han/hon kan verka för att utveckla till exempel skola, sjukvård eller politik.24 En 
vedertagen uppfattning är att en entreprenör också bedriver ett entreprenörskap.25

Entreprenörskap går, som nämnts i inledningen av kapitlet, att definiera på en 
rad olika sätt. Det finns idag, utifrån ett svenskt skolperspektiv, inte någon vedertagen 
eller allmänt accepterad definition av entreprenörskap. En tämligen bred definition av 
NUTEK är emellertid relativt etablerad och denna beskriver entreprenörskap som: 

  

 
en dynamisk och social process, där individer, enskilt eller i samarbete, identifierar 
möjligheter och gör något med dem för att omforma idéer till praktiska och 
målinriktade aktiviteter i sociala, kulturella eller ekonomiska sammanhang.26

  
 

OECD har, som tidigare nämnts, varit drivande i processen med att införa 
entreprenörskap i skolan. I rapporten Towards an entreprise culture – a challange for 
education and training, publicerad år 1989, lanserades två separata definitioner av 
begreppet entreprenörskap i skolan. Ett snävare perspektiv satt entreprenörskap i 
samband med företagsamhet och syftade på att unga skall lära sig mer om 
management och hur de på bästa sätt kan driva företag. Den andra definitionen, som 
är bredare, tydliggjorde att entreprenörskap i skolan främst tar sin utgångspunkt i 
olika kvalitéer och kompetenser som gör individen driftig samtidigt som den också 
förbereder individen för den snabba sociala och ekonomiska förändringstakten i 
samhället.27

                                                           
22 Landström, 2005, s. 14 ff. 

 I examensmålen för Gy11 används, som tidigare nämnts, den 

23 Svedberg, 2007, s. 26. 
24 Entreprenör, Nationalencyklopedin, http://www.ne.se/entreprenör, (hämtad 2011-04-15) 
25 Entreprenörskap, Nationalencyklopedin, http://www.ne.se/entreprenörskap, (hämtad 2011-04-
15) 
26 Lärare om företagsamhet., Vetenskap & Allmänhet, Stockholm, 2005, s. 10. 
27 Svedberg, 2007, s. 14 
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ovanstående uppdelningen i en bred och en smalare definition av entreprenörskap. 
En liknande uppdelning är sorteringen av ett inre entreprenörskap, där 
skaparförmågan står i fokus, och ett yttre entreprenörskap, där företagandet är 
centralt.28 Utifrån ett bredare internationellt perspektiv är det även intressant att 
klargöra att skolan i Storbritannien särskiljer mellan ”enterprise education” och 
”entrepreneurship education”. Det förstnämnda fokuserar främst på att utveckla olika 
personliga egenskaper hos eleverna och anknyter därför inte enbart till affärsvärlden 
och affärsverksamhet. Det sistnämnda begreppet fokuserar däremot på företagande 
och hur eleverna kan utveckla egenskaper som utvecklar deras förmåga att driva ett 
företag.29 I USA utgår dock både ”enterprise education” och ”entrepreneurship 
education” från att ge eleverna verktyg att för att öka inkomst och rikedom.30

Det är även möjligt dela upp entreprenörskapsbegreppet i tre olika avsnitt och 
Sverige har en sådan uppdelning kommit att bli allt vanligare. Utbildning om 
entreprenörskap fokuserar främst på att förstå entreprenörens tänkande och 
handelade. Diverse universitetsutbildningar i entreprenörskap tar i regel sin 
utgångspunkt i detta förhållningssätt. Träning i entreprenörskap kan till exempel 
utgöras av en starta eget kurs där en affärsidé utvecklas och slutförs. Gymnasieskolans 
UF är ett exempel på träning i entreprenörskap. Det tredje förhållningssättet utgörs av 
träning för entreprenörskap och omfattas av träning i att utveckla de attityder, 
förmågor och förhållningssätt som utgör grunden för ett dynamiskt och företagsamt 
lärande.

 

31

Annica Otterborg, filosofie doktor vid Högskolan i Jönköping, ansluter sig till 
NUTEKS definition av entreprenörskap. Hon menar samtidigt att det finns en 
skillnad mellan begreppet entreprenörskap, som är det begrepp som dominerar i 
forskning och litteratur, och begreppet entreprenöriellt lärande. Entreprenöriellt 
lärande är ett begrepp som allt oftare används för att beskriva det den lärandeform 
eleven förhoppningsvis tillgodoser sig genom entreprenörskapsutbildning i skolan. 
Otterborg framhäver att ett entreprenöriellt lärande, som inte fokuserar på att till 
exempel starta egna företag, är en lärandeform som kan resultera i att eleven utvecklar 
medvetna metoder för sitt lärande.

 

32

 

 Otterborg ser entreprenöriellt lärande som en 
lärandeform: 

i vilken eleven i samspel mellan skola och näringsliv får arbeta med 
verklighetsförankrade uppgifter. I den entreprenöriella lärandeformen är 
föreställningen att kunskaper, gällande elevers kompetenser, förmågor och 
förhållningssätt, ska utvecklas. Eleverna väntas utveckla; självkännedom och handla 
självstyrt, bryta mönster och stå emot kollektivt handlande, ta ansvar, hantera och lösa 
problem, ta initiativ och vara kreativ, vara flexibel, se möjligheter och göra något av 
dem, [och] kunna samverka med andra.33

 
 

                                                           
28 Bäckström-Widjeskog, 2008, s. 35. 
29 Otterborg, Annica, Entreprenöriellt lärande: gymnasieelevers skilda sätt att uppfatta 
entreprenöriellt lärande, Högskolan för lärande och kommunikation, Högskolan i Jönköping, Diss., 
Jönköping, 2011, s. 40; Arvidsson, Andreas & Hautefaye, Jonathan, Entreprenöriellt lärande: En 
diskursanalys – Verklighet, projektarbete, mottagare, Kandidat-uppsats Högskolan Halmstad, 
Halmstad, 2010, s. 6. 
30 Otterborg, 2011, s. 40. Arvidsson & Hautefaye, 2010, s. 6. 
31 Westlund, Marielle & Westlund, Christer, Så tänds eldsjälar i praktiken, Me University, Sunne, 
2009, s. 28; Olofsson, Anders (red.), Entreprenörskapsutbildning i skola och samhälle [Elektronisk 
resurs] : Formering av en ny pedagogisk identitet?, Mittuniversitetet, Härnösand, 2009, s. 87 
32 Otterborg, 2011, s. 25 f. 
33 Otterborg, 2011, s. 25 



 

7 
 

I sin avhandling frågar sig Otterborg även om det möjligtvis kan vara så att det 
egentligen är ett entreprenöriellt lärande, och inte entreprenörskap, som regeringen 
och Skolverket, i och med Gy11, försöker att lansera i den svenska skolan.34

En ytterligare gängse definition av begreppet entreprenöriellt lärande, som 
emellertid inte grundas på någon teoretisk avhandling eller forskningsrapport utan 
ingår i en serie böcker som varmt förespråkar entreprenörskap i skolan, klargör att 
om eleverna bygger upp sitt kunnande i att ta initiativ och vara ansvarsfulla kommer 
de också att agera mer självständigt. Denna medvetenhet resulterar i att 
lärandeprocessen främst utgår från elevens egna idéer och att pedagogens roll därför 
går från att vara serverande till handledande. Ett entreprenöriellt lärande ger enligt 
denna definition i det långa loppet makten tillbaka till eleverna och lägger grunden för 
att eleverna tar ansvar för sina studier och sina liv.

  

35

Det är i sammanhanget viktigt att klargöra att det i Regeringskansliets rapport 
Strategi för entreprenörskap inom utbildningsområdet inte finns ett klarlagt samband mellan 
begreppen entreprenörskap och entreprenöriellt lärande. I ovanstående textmaterial 
framhävs inte heller entreprenöriellt lärande som en förtydligad metod för 
entreprenörskapsutbildning.

 

36 I rapporten Entreprenörskap i skolan – en kartläggning 
definierar Skolverket själva däremot entreprenöriellt lärande som en strävan efter att i 
undervisningen integrera ett entreprenöriellt förhållningssätt eftersom det stimulerar 
entreprenöriella kompetenser.37 I det informationsmaterial som Skolverket år 2010 
använde under sina informationskonferenser om entreprenörskap i skolan 
visualiserades ett entreprenöriella lärande innehållandes tre sammanhängande 
beståndsdelar.38

 
 

Figur 1. Skolverkets visualiserande av ett entreprenöriellt lärande.39

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Skolverket klargör genom ovanstående material att entreprenöriellt lärande tar sin 
utgångspunkt i ett samarbete med världen utanför skolan. Detta utvecklar elevernas 
initiativförmåga, förmåga att ta ansvar över de egna studierna, ökar skickligheten i att 
omsatta egna idéer till handling, förbättrar samarbetsförmågan och ökar elevernas 
självtillit och kreativitet. 
                                                           
34 Otterborg, 2011, s. s. 36. 
35 Westlund & Westlund, 2009, s. 5. 
36 Greenster, Petra & Peterson, Ingrid Ninni, Entreprenörskap/ Entreprenöriellt lärande- Hur ska de 
definieras? : Modeord eller framtid?, Uppsats för yrkesexamina på grundnivå Linnéuniversitetet, 
Växjö/Kalmar, 2010,  s. 6. 
37 Entreprenörskap i skolan – en kartläggning, 2010, s. 8. 
38 Jag vill härmed klargöra att modellen således inte är hämtad ur något vidspritt officiellt 
informationsblad publicerat av Skolverket. Modellen ingår som underlag för en 
powerpointpresentation som representanter för Skolverket utgått ifrån under sina föreläsningar.  
39 Konferensmaterial, Entreprenörskap i skolan Falun 10 november, föreläsning 2010-11-10. 

http://www.uppsatser.se/uppsats/348266bf73/�
http://www.uppsatser.se/uppsats/348266bf73/�
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Begreppet företagsamt lärande är i sin tur något som främst sätts i samband med 
gemensam litteratur av tidigare nämnda Johannisson och Madsén, samt Christer 
Wallentin, gymnasielärare. I nypublicerad litteratur och forskning om företagsamhet i 
skolan har konceptet företagsamt lärande dock successivt kommit att ersättas av 
begreppen entreprenörskap och entreprenöriellt lärande. I boken Aha! Företagsamt 
lärande, som utkom år 2000 och således får ses som något av en pionjärtext inom 
svensk litteratur och forskning om entreprenörskap i skolan, tydliggör författarna att 
företagsamt lärande är en undervisningsform som bejakar barnens kreativitet, 
flexibilitet, initiativförmåga, ansvarsförmåga och problemlösningsförmåga.40 
Författarna menar således företagsamhet i sig inte har något direkt samband med att 
driva ett företag. Författarna gör även ett likhetstecken mellan företagsamt lärande 
och entreprenörskolning och ser dessa undervisningsformer som en direkt motsatts 
till ett traditionellt undervisningssätt.41

Ovanstående stycke text har högst troligtvis påvisat att det går att finna flera 
olika definitioner på begreppet entreprenörskap. Det framgår säkerligen även att de 
mer eller mindre vedertagna definitioner som idag används i olika forsknings- och 
skolsammanhang ofta också går in i varandra. Sammantaget är problematiken med 
definitioner av entreprenörskap en snårig djungel av otydliga begrepp som ofta kan 
betyda samma sak. Med denna problematik i bakhuvudet, och med förevändningen 
att u

  

ppsatsen främst handlar om hur andra personer förhåller sig till entreprenörskap 
och entreprenöriellt lärande, har jag därför valt att inte 

 

försöka mig på någon egen 
definition av begreppen.  

2.3 Entreprenörskap, entreprenöriellt lärande samt lärares uppfattning om 
dessa begrepp – en kortare forskningsgenomgång 
 
Den bedrivna forskningen inom fältet entreprenörskap i skolan beskrevs år 2007 som 
begränsad.42 Det är emellertid tydligt att forskningsområdet successivt, mycket tack 
vara sin aktualitet, växer sig allt starkare.43

I Finland infördes det ämnesöverskridande temaområdet fostran för 
företagsamhet, vilket är den finska beteckningen för vad som i Sverige idag benämns 
som entreprenörskap, i skolsystemet år 1994.

 Sammantaget finns det en del svensk 
forskning om hur elever förhåller sig till entreprenörskap i skolan. Det råder dock en 
viss brist på svenska undersökningar som problematiserar lärares syn på detsamma. 
Uppsatsens forskningsgenomgång tar i första hand sin utgångspunkt i kvalitativa och 
kvantitativa undersökningar, som utifrån ett skandinaviskt perspektiv, problematiserar 
lärarens funktion och förhållande till entreprenörskap och entreprenöriell 
undervisning. I kapitlet redogör uppsatsen även för det material om entreprenörskap 
som publicerats av Skolverket.  

44 Målsättningen med projektet var till 
största del samhällsekonomiskt.45 Sättet som lärarna mottog och tolkade det nya 
undervisningstemat grundades på hur de olika involverade parterna valde att definiera 
begreppet.46

                                                           
40 Johannisson, Bengt, Madsén, Torsten & Wallentin, Christer, Aha! Företagsamt lärande: en skola 
för förnyelse, Utbildningsradion, Stockholm, 2000, s. 10. 

 Backström-Widjeskog definierar temat fostran för företagsamhet som en 
process för fostran och för företagsamhet innehållande dels en attitydsfostran och 

41 Johannisson, Madsén & Wallentin, 2000, s. 54. 
42 Svedberg, 2007, s. 29. 
43 Olofsson, Anders (red.), 2009, s. 83. 
44 Bäckström-Widjeskog, 2008, s. 13. 
45 Bäckström-Widjeskog, 2008, s. 38. 
46 Bäckström-Widjeskog, 2008, s. 13. 
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dels en vilja att vidareutveckla samhället.47 Genom att utifrån ett finskt perspektiv 
positionera fostran för företagsamhet utifrån ekonomiska avtryck, utbildningspolitiska 
avtryck, kulturella avtryck, psykologiska avtryck och pedagogiska avtryck, konstruerar 
Backström-Widjeskog en teoretisk ansats där innebörden av fostran till företagsamhet 
delas i de tre olika kategorier. Dessa tre kategorier klargör att det finns individuella, 
sociala och funktionella rötter i temat fostran för företagsamhet. Resultatet av 
undersökningen visar att finska lärare uppfattar elevernas beskaffenhet för fostran för 
företagsamhet som något medfött och lägger tonvikt vid att temat innefattar 
verksamhet som främst premierar personlig utveckling. Aktivitetsfostran har 
föreslagits som en mer lämplig benämning på det finska begreppet för 
entreprenörskap i skolan.48 Vidare fastslår Backström-Widjeskog att lärare som har 
god kunskap om temat fostran för företagsamhet i större omfattning inriktar 
undervisningen på individuell utveckling och ett socialt entreprenörskap, medan de 
lärare som har en mer begränsad kunskap om temat främst fokuserar på aktiviteter 
som i första hand knyter an till ett företagande.49 Finska lärare uppfattar inte heller 
fostran för företagsamhet som ett nytt fenomen. Den skolverksamhet som lärarna 
sätter i samband med temat uppfattas alltid ha funnits i skolan. Dessutom framgår det 
av studien att det krävs planeringstid inom ramen för den ordinarie verksamheten 
samt uppmuntran och ett positivt förhållningssätt mellan lärare och elever, och lärare 
och skolledning, för att ett stimulera ett kreativt entreprenörskapsarbete i skolan.50

Finsk forskning har även kategoriserat minst tre olika betraktelsesätt som 
representativa för intresset för fostran för företagsamhet hos finska lärare. En 
kategori utgörs av lärare som har gått flertalet kurser i ämnet. Dessa har ett stort 
intresse för temat och en insikt i det i kunskapsstoff som temat berörs av. I kategori 
två finns lärare som är intresserade av fostran för företagsamhet men som inte har 
förkovrat sig i någon utbildning i temat. Den tredje och sista kategorin utgörs av 
lärare som är ointresserade eller negativt inställda till temat. Fostran för företagsamhet 
influerare inte heller dessa lärarnas vanliga undervisning. I Finland har forskningen 
kunnat slå fast att fostran för företagsamhet kommer att genomsyra undervisningen 
först den dagen då alla lärare fått genomgå utbildning i temat och genom utbildningen 
fått möjligheten att förstå temats egentliga innehåll och betydelse.

 

51

När svenska lärare, skolledare och yrkesvägledare ombes att berättar var de 
egentligen sysslar med när de arbetar med entreprenörskap i skolan framgår det att tre 
begreppen mångfald, organisering och sammanhang, är mycket essentiella för 
undervisningen. Entreprenörskap i skolan präglas av en mycket tydlig mångfald och 
dess innehåll och struktur skiljer sig markant mellan skolor, kommuner, regioner et 
cetera. Det identifierade nyckelbegreppet mångfald knyter således främst an till att 
organiseringen av undervisningen genomsyras av en pluralism. Undersökningen visar 
likväl att det också finns tydliga gemensamma beröringspunkter i 
entreprenörskapsundervisningen. Oavsett det egentliga ämnesinnehållet eller 
undervisningens tillvägagångssätt går det att finna tydliga gemensamma nämnare i 
ambitionen att göra undervisningen mer verklighetsförankrad.

  

52

                                                           
47 Bäckström-Widjeskog, 2008, s. 34. 

 

48 Bäckström-Widjeskog, 2008, s. 287 f. 
49 Bäckström-Widjeskog, 2008, s. 329. 
50 Bäckström-Widjeskog, 2008, s. 331 f. 
51 Römer-Paakkanen, T, Yrittäjyys ja perheyrittäjyys ”Seniori-Suomessa” 2010-luvulla. Jybäskylän 
julkaisuja No 139/2004. Taloustieteiden tiedekunta. Jyväskylän Yliopisto. Citerad i Bäckström-
Widjeskog, 2008, s. 23 f. 
52 Berglund, Karin & Holmgren, Carina, Entreprenörskap & skolan: vad berättar lärare att de gör 
när de gör entreprenörskap i skolan?, Forum för småföretagsforskning, Örebro, 2007, s. 45 ff. 
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I en kvantitativ studie om lärares, skolledare och lärarstudenters attityder till 
företagsamhet och entreprenörskap, genomförd av NUTEK år 2005, framkommer 
det att begreppet entreprenörskap till stor del sätts i samband med ett företagande 
eller egenföretagande. Ett återkommande svar är att entreprenörskap förknippas med 
byggbranschen. Det finns dock även de som sammankopplar begreppet med 
kreativitet.53

I en kartläggning av entreprenörskap i skolan, genomförd av Skolverket år 
2010, klargörs att arbetet med entreprenörskap i skolan genomsyras av en stor 
pluralism. Den kvantitativa webbaserade undersökningen, som beställdes av 
regeringen år 2009, vände sig till 1400 huvudmän fördelade på vardera 596 
kommunala skolor och 840 fristående skolor. Svarsfrekvensen för de kommunala 
gymnasieskolorna uppgick till 69,8 procent medan 59,4 procent av huvudmännen för 
de privata gymnasieskolorna besvarade enkäten.

  

54 92 procent av de kommunala, samt 
68 procent av de fristående gymnasieskolorna, arbetade enligt undersökningen med 
Ung Företagsamhet (UF) vilket enligt rapporten tyder på att Ung Företagsamhet är 
den aktivitet som gymnasieskolan i regel förknippar med begreppet 
entreprenörskap.55 Rapporten klargör även att entreprenörskap som bedrivs i 
grundskolan, vid en jämförelse med gymnasieskolan, kännetecknas av en mycket 
större mängd olika entreprenöriella aktiviteter. Huvudmännen bedömer också att 
endast drygt hälften av skolans personal är bekanta med begreppet entreprenöriellt 
lärande medan tre fjärdedelar av personalen bedöms vara bekanta med begreppet 
entreprenörskap.56

Håkan Karlsson, universitetsadjunkt vid Mittuniversitetet och doktorand i 
pedagogik vid Umeå Universitet, ställer sig frågande till att många forskare ställer 
entreprenörskap i kontrast mot ett ”traditionellt lärande”.

 

57

                                                           
53 Lärare om företagsamhet., 2005, s. 32. 

 Han menar att de flesta 
lärarna och lärarlagen idag redan arbetar på det sätt som politiker och 
entreprenörskapsforskare efterfrågar. Att det visserligen fortfarande finns ett fåtal 
skolor där ett ”traditionellt lärande” dominerar anser Karlsson som troligt samtidigt 
som han klargör att ett ämnesövergripande, problembaserat och elevcentrerat 
arbetssätt legat till grund för att eleverna, i alla fall på gymnasieskolan, idag redan tar 
ett stort individuellt ansvar för sina studier. Karlssons studie, som grundas på en 
fallstudie av fyra gymnasieskolor fördelade på fyra olika studieprogram och två klasser 
i en grundskola, visar också att företagsamhet och företagande är begreppet som i de 
undersökta skolorna används i större omfattning än begreppet entreprenörskap. 
Förståelsen för begreppet entreprenörskap varierade oerhört mellan olika individer 
och i intervjuerna, som genomfördes med elever och skolpersonal, framkom att 
entreprenörskap ofta sattes i samband med entreprenadfirmor, transportföretag och 

54 Entreprenörskap i skolan – en kartläggning, 2010, s. 5.f. 
55 Ung Företagsamhet är en ideell förening och benämningen på ett arbetssätt där ungdomar 
under ett läsår får prova på att starta, driva och avveckla ett eget företag. Syftet med den ideella 
föreningen och arbetssättet är att främja företagsamheten bland unga människor i Sverige. 
56 Entreprenörskap i skolan – en kartläggning, 2010, s. 22 ff. 
57 Jag använder citationstecknen kring begreppet traditionellt lärande eftersom idén om ett 
traditionellt lärande är tämligen svävande och diffus. Jag överlåter därför till läsaren att själv 
problematisera och fastställa vad ett traditionellt lärande egentligen utgörs av. Utifrån ett 
forskningsperspektiv definierar till exempel Johannisson, Madsén & Wallentin det traditionella 
lärandet som bland annat hårt styrt av tidsramar och att undervisningen är uppsplittrade separata 
ämnen. 
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ett allmänt företagande. Sammantaget hade ett stort antal av de intervjuade emellertid 
stora problem med att förklara begreppets egentliga innebörd.58

När forskare ber lärare att precisera syftet med entreprenörskap i skolan har det 
framgått att en vanlig uppfattning bland lärarna är att entreprenörskap i skolan sätter 
skolvärlden i samband med det vardagliga livet och därmed ger eleverna chansen att 
arbeta praktiskt med ett teoretiskt innehåll.

 

59 Genom lärarnas svar framgår det 
emellertid också att det på många skolor saknas tydliga strategier för 
implementeringen av entreprenörskap i olika skolaktiviteter. Till följd av att det 
saknas strategier och riktlinjer för implementeringen av entreprenörskap formas ingen 
allomfattande eller enig bild av entreprenörskapets funktion i skolan. Den typ av 
undervisning som genomförs när entreprenörskap tas upp i skolan tar sin 
utgångspunkt i den definition som den enskilda regionen, skolan och eller läraren 
använder.60

Jörgen From, universitetslektor vid pedagogiska institutionen vid Umeå 
Universitet, menar att strängt taget all forskning om entreprenörskap i skolan är klart 
normativ och föreskrivande och att det inom forskningssamfundet råder en positiv 
inställning till entreprenörskap i skolan som kan försvåra ett avvikande betraktelsesätt. 
Bland annat menar han att befintlig forskning präglas av uppfattningen att den största 
bristen med aktuell entreprenörskapsutbildning är att det finns för lite av den. From 
klargör även att det inte finns empiriska belägg för att entreprenörskapsutbildning 
egentligen skapar fler företag utan att detta i grunden är ett normativt 
ställningstagande. Utifrån tillgänglig forskning på området konstruerar From tre olika 
entreprenöriella utbildningsmodeller och med utgångspunkt i dessa konstaterat han 
att initierandet av nya företag, oavsett om det tydliggörs som ett mål eller vad för 
andra möjliga positiva effekter som företagsstartandet tillskrivs, alltid utgör 
grundfundamentet för all entreprenörskapsutbildning. Det finns enligt From även en 
ambition av bredda entreprenörskapsutbildningens innebörd till att även fokusera på 
personlig utveckling och att detta inneburit att utbildningens kopplingen till dess 
kärna, det ekonomiska, därför inte blir lika påtaglig.  

  

Att se entreprenörskap i skolan som en direkt motsats till ett ”traditionellt 
lärande” är en åsikt som From, likt tidigare nämnda Karlsson, förkastar. Han menar 
istället att det förmodade nya, alltså entreprenörskap i skolan, inte är något nytt utan 
istället utgör något som den ”traditionella” utbildningen lämnat bakom sig.61 Det är 
enligt From även möjligt att se entreprenörskapsutbildning som ett projekt för att 
genom utbildningssystemet styra, ändra och reglera våra moraliska, kulturella och 
ekonomiska värderingssystem. Han grundar sitt resonemang om att det finns en 
politisk vilja att förändra den pedagogiska identitet som dagens utbildning producerar 
på EU och OECD engagemang i entreprenörskapsutbildningsfrågor. Dessa projekt 
kan enligt From ses som ett sätt att försöka etablera en gemensam europeisk läroplan 
som framhäver vikten av entreprenörskap.62

 
 

 
 
 

                                                           
58 Olofsson, Anders (red.), 2009, s. 81 ff. 
59 Leffler, Eva, The many faces of Entrepreneurship - a discursive battle for the school arena, 
European Educational Research Journal, Vol 8, No. 1 (2009): 104-116, s.111 
60 Leffler, 2009, s. 113. 
61 Olofsson, Anders (red.), 2009, s. 42. 
62 Olofsson, Anders (red.), 2009, s. 62. 
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2.4 Entreprenörskap och entreprenöriellt lärande på Norra Centralskolan 
 
Norra Centralskolan är en gymnasieskola belägen i södra norrland. Skolan har en 
stark tradition av handelsinriktade ämnen och tillhandahöll under läsåret år 2010 fem 
olika gymnasieprogram. De ursprungliga programmen har, i och med införandet av 
Gy11, till höstterminen år 2011 kommit att ersättas av ett ekonomiprogram, ett 
estetiskt program, ett fordons- och transportprogram, ett handels- och 
administrationsprogram, ett hotell- och turismprogram, en nationell idrottsutbildning 
och ett samhällsvetenskapsprogram. Totalt går det ca 900 elever på skolan. Skolan har 
sedan cirka fyra år tillbaka entreprenörskap som ett av skolans tre ledord. 
Kommunens förvaltningsledning för Ungdom och Arbete och nämndsordförande för 
utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden besökte skolan under höstterminen 2010 
och i februari 2011 utkom förvaltningens kvalitetsuppföljning av skolans verksamhet. 
Rapporten slog fast att skolan behöver arbeta mer med fyra prioriterade 
utvecklingsområden. Ett av dessa fyra områden var begreppet entreprenörskap som 
av förvaltningen ansågs som viktig för skolans profilering. Rapporten klargjorde bland 
annat att: 

 
Norra Centralskolan bör fortsätta på det påbörjade arbetet med att söka innehåll till 
begreppet ”entreprenörskap” – hur tänker Norra Centralskolan kring 
entreprenörskap?63

 
 

Under våren 2010 författade skolledningen på Norra Centralskolan en redogörelse för 
hur skolan skulle arbeta vidare med de fyra prioriterade utvecklingsområdena. 
Angående entreprenörskap klarlade skolledningen att: 

 
Norra Centralskolan kommer att fortsätta arbeta med entreprenörskap på olika nivåer. 
Vår målsättning är att att eleverna ska utveckla sin tilltro till sina personliga resurser 
samt stimuleras till kreativitet och lust att anta utmaningar samt att ta ansvar för att 
omsätta idéer i praktisk verksamhet. En viktig uppgift är att skolan synliggör det som 
redan görs i syfte att stimulera till kreativitet och lust.64

 
 

Under vårterminen år 2010 kom arbetet med att utveckla och klargöra 
entreprenörskapsarbetet på skolan. Delar av en skolkonferens nyttjades för arbetet 
och lärarlag samt ämneslag har fått i uppdrag att arbeta vidare med begreppet för att 
sedermera rapportera tillbaka till skoledningen och beskriva hur de i framtiden vill 
arbeta med entreprenörskap på Norra Centralskolan.  
 
 
3. Problemformulering, syfte och frågeställningar 

 
Undersökningen ämnar att utifrån ett gymnasieskolperspektiv analysera och 
systematisera gymnasielärares åsikter, begreppsförståelse och förhållningsätt till 
entreprenörskap och entreprenöriellt lärande. Ambitionen är inte att förklara 
entreprenörskapets innebörd. Intentionen med undersökningen är istället att klargöra 
hur gymnasielärare ser på begreppen entreprenörskap och entreprenöriellt lärande. På 
detta sätt är det möjligt att vinna kunskap om 

                                                           
63 Kvalitetsuppföljning Norra Centralskolan i _ , 2010. Utbildning och arbete, _ , s. 2. 

hur gymnasielärare förhåller sig till 
lanseringen av de två undersökta begreppen. Syftet med denna undersökning är 

64 Åtgärdsplan för prioriterade utvecklingsområden 2011 för Norra Centralskolan. Norra 
Centralskolan, 2011, _ , s. 2. 

http://gymnasieskolan.gavle.se/borgarskolan/Program/Naturvetenskap/�
http://gymnasieskolan.gavle.se/borgarskolan/Program/Estetiska-programmet/�
http://gymnasieskolan.gavle.se/borgarskolan/Program/Fordons--och-transportprogrammet/�
http://gymnasieskolan.gavle.se/borgarskolan/Program/Handels--och-administrationsprogrammet/�
http://gymnasieskolan.gavle.se/borgarskolan/Program/Handels--och-administrationsprogrammet/�
http://gymnasieskolan.gavle.se/borgarskolan/Program/Hotell--och-turismprogrammet/�
http://gymnasieskolan.gavle.se/borgarskolan/Program/Nationell-idrottsutbildning/�
http://gymnasieskolan.gavle.se/borgarskolan/Program/Samhallsvetenskap/�
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således att belysa dels hur lärare karakteriserar, definierar och förhåller sig till 
entreprenörskap och entreprenöriellt lärande, dels hur de utifrån ett skolperspektiv 
uppfattar begreppens framväxt och dels hur de förhåller sig företeelsens 
implementering i gymnasieskolan. 
 

 
Undersökningen avser att besvara följande övergripande frågeställning. 

• 

 

Hur förhåller sig gymnasielärare till entreprenörskap och entreprenöriellt 
lärande i gymnasieskolan? 

 

Undersökning ämnar även besvara följande delfrågor. De fyra delfrågorna knyter som 
synes an till undersökningens övergripande frågeställning: 

1. Vilken innebörd tilldelar lärare företeelsen entreprenörskap och 
entreprenöriellt lärande

2. På vilka sätt anser lärare att de kan stimulera elever till entreprenörskap och 
?  

entreprenöriellt lärande
3. Vad för problem kan ett dylikt arbetssätt frambringa? 

? 

4. Vad uppfattar lärarna att det finns för bakomvarande orsaker till att 
entreprenörskap lanseras som ett nyckelbegrepp i den nya skolreformen? 

 
 
4. Metod 
 
I detta kapitel beskriv tillvägagångssättet som uppsatsen nyttjat för att besvara 
frågeställningarna. I avsnittet diskuteras även några av några av de olika problem och 
dilemman som uppstått under arbetets gång.  
 
4.1 Övergripande angreppssätt  
 
Undersökningens empiriska underlag utgörs av åtta stycken kvalitativa och 
semistrukturerade intervjuer. Valet av metodologiskt tillvägagångssätt har utgått från 
ambitionen att undersökningen avgränsades till att främst undersöka olika människors 
uppfattningar och föreställningar om entreprenörskap. För att kunna besvara 
undersökningens frågeställningar bedömdes därför en kvalitativ forskningsansats vara 
väl passande. Valet av att genomföra enskilda personliga intervjuer grundades på 
uppfattningen att dessa skulle ge goda förutsättningar för att genomföra en rak 
empirisk studie av lärares uppfattning om företeelserna entreprenörskap och 
entreprenöriellt lärande. Jag grundade detta resonemang på Kvale och Brinkmans 
åsikter om att den kvalitativa forskningsintervjun tar sin utgångspunkt i en strävan 
efter att förstå intervjupersonens synvinkel. Kvale och Brinkman menar även att det 
övergripande målet med den halvstrukturerade livsvärldsintervjun, vilket är deras 
benämning på den typ av intervju som denna undersökning nyttjat, är att få en större 
förståelse för intervjupersonens livsvärld.65

Den kvalitativa semistrukturerade forskningsintervjuns öppna struktur är dess 
egentliga tillgång men denna uppbyggnad kan även leda till problem för forskaren. I 
och med att intervjuklimatet är öppet, det gäller att följa upp svar när så behövs och 
gå vidare med samtalet när så behövs, ställs stora krav på att intervjuaren är väl 

  

                                                           
65 Kvale, Steinar & Brinkmann, Svend, Den kvalitativa forskningsintervjun, 2. uppl., 
Studentlitteratur, Lund, 2009, s. 17 f. 
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förbered och påläst innan intervjuerna genomförs. 66

 

 Genom att jag var inläst på 
ämnet och tog tillvara på ett tidigare använt, men för undersökningen bearbetat, 
intervjuschema, var målet att kunna ta tillvara på de möjligheter inblick och förståelse 
av intervjupersonens uppfattning som den kvalitativa semistrukturerade intervjun 
erbjöd.  

4.2 Praktiskt angreppssätt  
 
Utformningen och uppbyggnaden av intervjufrågorna och intervjuschemat utgick 
således från befintlig forskning av tidigare nämnda Bäckström-Widjeskog. I och med 
att även hennes tidigare genomförda forskning fokuserade på lärares uppfattningar 
och tolkningssätt om entreprenörskap/fostran till företagsamhet, och det faktum att 
hennes studie var grundad på kvalitativa intervjuer, kom jag tidigt att intressera mig av 
det intervjuschema hon använde sig av i arbetet med sin avhandling.67 Eftersom att 
jag ville anpassa frågorna till en svensk kontext, och omfånget av ett examensarbete 
och en avhandling skiljer sig åt, kom jag att exkludera samt omarbeta delar av hennes 
intervjufrågor.68 Grundkonstruktionen med frågor anpassade för att belysa fyra olika 
aspekter av entreprenörskap och entreprenöriellt lärande, definitionen, dess relation 
till arbetslivet, det pedagogiska och didaktiska sambandet samt dess förhållande till 
läroplanen, kvarstod emellertid.69

 
 

4.2.1 Ett av abduktion inspirerat arbete 
 
En kvalitativ undersöknings främsta karaktärsdrag är att den borrar på djupet. Som ett 
resultat av detta blir det empiriska material som undersökningen genererar ofta 
tämligen ostrukturerat och omfattande. För att göra det möjligt att analysera det 
empiriska materialet har det därför varit nödvändigt att förhålla sig till en vedertagen 
förståelseansats/förklaringsmodell.  

Undersökningen har använt en abduktiv ansats vilken återspeglats i synen på 
förhållandet mellan empiri och teori. Det är möjligt att förklara arbetsprocessen med 
att analysera det empiriska materialet som präglat av en pendelrörelse mellan en 
induktiv ansats och en deduktiv ansats. Med detta sagt bör det klargöras att abduktion 
inte skall ses som en mix av induktion och deduktion utan den tillför egna nya 
metodologiska moment. Under den abduktiva processens förlopp utvecklas den 
empiriska delen av undersökningen samtidigt som teorin justeras och förfinas. 
Förståelsen står i fokus vilket gör att en abduktiv ansats mer djupgående än en de 
andra förklaringsmodellerna.70

                                                           
66 Kvale & Brinkmann, 2009, s. 115 f. 

 Figur två visar hur undersökningen inspirerats av en 
abduktiv ansats. Intervjuerna strukturerades utifrån uppsatsens huvudfrågeställning. 
Bearbetning och systematisering av intervjusvar samt formandet av teoretiska ansatser 

67 Bäckström-Widjeskog, 2008, bilaga 3. 
68 Fostran för företagsamhet har, som tidigare nämnts funnits i den finska skolan sedan år 1994 
medan entreprenörskap under år 2011 för första gången på nationell nivå förankras i den svenska 
skolan. Detta medförde att de finska lärarna som ingick i Bäckström-Widjeskog undersökning bör 
ha varit mer välbekanta med begreppet än de svenska lärare som ingick i min undersökning. Då 
begreppet är nytt inom den svenska skolan fick jag utgå från att begreppet kunde vara helt 
obekant för lärarna jag intervjuade och därför behövde Bäckström-Widjeskogs frågeschema 
revideras. 
69 Se bilaga 1. 
70 Alvesson, Mats & Sköldberg, Kaj, Tolkning och reflektion: vetenskapsfilosofi och kvalitativ 
metod, Studentlitteratur, Lund, 1994, s. 55. 
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och delfrågeställningar skedde sedan löpande.71 Intervjuerna frambringade en 
lägesbeskrivning av entreprenörskap och entreprenöriellt lärande så som det 
uppfattades av intervjupersonerna. 

 

Dessa uppfattningar systematiserades sedan i 
något som kan beskrivas som ”åsiktslådor” vilka i sin tur, successivt genom en 
växelverkan, utvecklades vidare via olika möjliga teoretiska förutsättningar. När alla 
intervjuer väl var genomförda och transkriberade hade det utkristalliserats fyra olika 
lådor. Dessa innehöll uppfattningar och betraktelsesätt som nödvändigtvis inte var 
samstämmiga hos samtliga intervjupersoner, men som berörde samma tema.  För att 
knyta an innehållet i lådorna till undersökningen konstruerades delfrågeställningar 
som på ett tydligt sätt knöt an till uppsatsens huvudfrågeställning. 
Intervjupersonernas svar, systematiserade i lådor, sattes sedermera i samband med 
den teoretisk ansats som växt fram under arbetets gång. 

Figur 2. Undersökningens abduktiva ansats. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4.3 Praktiskt tillvägagångssätt 
 
Intervjuerna tog alltså sin utgångspunkt i 13 stycken på förhand genomarbetade och 
formulerade frågor. Intervjuerna inleddes med att läraren fick berätta om sig själv och 
sitt yrke och de avslutades med en fråga om intervjupersonerna ville lägga till något 
samt hur de överlag hade upplevt intervjun. Allt eftersom intervjun pågick följdes 
intervjufrågorna av följdfrågor som jag ställde med ambitionen att dessa skulle öppna 
upp diskussionen ytterligare. Kvale och Brinkman klargör att det egentligen inte finns 
någon ”rätt” följdfråga vid en intervju utan att denna, beroende på dess utformning, 
alltid öppnar upp för nya aspekter av ämnet.72

                                                           
71 Olsson, Henny & Sörensen, Stefan, Forskningsprocessen: kvalitativa och kvantitativa perspektiv, 
2. uppl., Liber, Stockholm, 2007, s. 32. 

 Allteftersom intervjun fortlöpte kom 
intervjupersonen ofta att besvara frågeställningar som inte ännu hade ställts. I de fall 
jag kände att det fanns utrymme för intervjupersonerna att utveckla sitt resonemang 
ytterligare användes de på förhand formulerade frågorna också som följdfrågor. 
Under intervjuns gång ställde jag även en eller två ledande frågor för att på detta sätt 
dels kontrollera att intervjupersonerna kvarhöll sin tidigare åsikt, samt dels för att 
kontrollera att jag förstått intervjupersonernas budskap. 

72 Kvale & Brinkmann, 2009, s. 155 f. 
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Urvalsprocessen av intervjupersoner tog sin utgångspunkt i lärarnas eget 
intresse att frivilligt medverka i studien. Då jag allteftersom veckorna gick fick fler 
och fler intresseanmälningar kom jag att tillslut ha genomfört så pass många intervjuer 
att det empiriska materialet övergått till att vara allt för omfattande för denna typ av 
studie. På grund av detta fick således gallra bort två av de genomförda intervjuerna. I 
denna process använde jag ett strategiskt urval grundat på en önskan av att bland 
intervjupersonerna nå en spridning i personernas ämnesbehörighet och 
arbetslagstillhörighet. 

 
4.4 Intervjupersonerna 
 
Antalet intervjupersoner uppgick till totalt åtta olika lärare. Eva är en 40-årig lärare 
som undervisar inom humaniora och samhällsvetenskapliga ämnen. Lennart arbetar 
som fordonslärare och är i 50-årsåldern. Maria är likt Eva i 40-årsålder och undervisar 
inom humaniora. Mikael är civilekonom i grunden, han är cirka 50 år och undervisar i 
företagsekonomi. Lena är cirka 60 år och undervisar inom humaniora och 
samhällsvetenskap. Hans är en 60-årig lärare och undervisar i humaniora och 
samhällsvetenskapliga ämnen. Anna är yrkeslärare i handelsämnen och är i 40-
årsålder. Pär är omkring 35 år gammal och undervisar i företagsekonomi.  
 
4.5 Metodologiska problem  

 
Kvale och Brinkman menar att en forskningsintervju inte skall ses om ett samtal 
mellan två likställda parter utan att intervjuaren, i och med att det är denna om 
definierar och kontrollerar situationen, utifrån ett maktperspektiv, i regel är 
överordnad personen den intervjuar. Ett annat kännetecken för intervjuarens 
maktövertag är att denna till exempel också alltid har ett tolkningsmonopol på 
intervjupersonens tillkännagivanden.73 Ett ytterligare problem som ofta sätts i 
samband med kvalitativa studier och som kan påverka undersökningens validitet är 
om resultat av intervjun kan sättas i samband med eventuella ledande frågor. Kvale 
och Brinkman menar att det inte bara är frågorna som kan vara ledande utan att även 
intervjuarens kroppsspråk, eventuella suckar, verbal respons eller kroppshållning, kan 
påverka intervjupersonens svar åt både det ena eller det andra hållet. De två forskarna 
ser emellertid inte detta som något problem. De menar istället att ledande frågor är 
något som ökar undersökningens reliabilitet och är något använts för lite i dagens 
kvalitativa forskningsintervjuer. De förespråkar att ledande frågor ska användas oftare 
för att verifiera och därmed pröva tillförlitligheten i intervjupersonernas svar.74

Exempel på ytterligare kritik som ofta riktas mot intervjustudier är 
problematiken gällandes om resultaten av studien är generaliserbara. Om resultaten 
inte kan överföras till och jämföras med resultat från annan forskning kan 
forskningsansatsens tyckas vara onödig. I fallet med denna undersökning finns det 
även en tydlig tidsaspekt att ta hänsyn till vilket resulterat i att intervjustudien, likt de 
flesta kvalitativa intervjustudier, tar sin utgångspunkt i ett relativt smalt empirisk 
underlag. Undersökningen reliabilitet kan därför om möjlig också ifrågasättas. Kvale 
och Brinkman menar att kravet på att samhällskunskapen ska generalisera jämförbara 
resultat grundas på en uppfattning om att vetenskaplig kunskap är giltig för alla 
platser och situationer oavsett tid och rum. Om kunskap istället sätts i samband med 

 

                                                           
73 Kvale & Brinkmann, 2009, s. 17 f. 
74 Kvale & Brinkmann, 2009, s. 187 f. 
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kontextuella former av förståelse kringgås problematiken med generaliserbarhet och 
reliabilitet.75

  
 

4.5 Etiska överväganden 
 
Kvale och Brinkman identifierar fyra olika etiska osäkerhetsområden som forskaren 
bör problematisera innan denne genomför en studie baserade på kvalitativa intervjuer. 
Med utgångspunkt i Kvale och Brinkmans resonemang har därför de åtta individer 
som intervjuats på förhand upplysts om det generella syftet med undersökningen och 
uppsatsen övergripande struktur. Intervjupersonerna har även fått instruktioner om 
att de när som helst kunde avbryta intervjun och besluta sig för att inte längre 
medverka i studien. När jag några veckor innan jag genomförde intervjuerna delade ut 
informationsblad om min studie till lärarna på skolan klargjorde jag att alla som var 
intresserade av att delta i studien skulle namnges med fingerat namn. 
Intervjupersonerna blev under samma tillfälle också informerade om att inte heller 
skolan, eller staden som skolan ligger i, skulle namnges med dess egentliga namn. De 
goda konsekvenserna av den genomförda studien, alltså att tillföra mer kunskaps om 
syn på entreprenörskap och entreprenöriellt lärande, bör kunna anses överväga de 
möjliga negativa konsekvenserna som studien kan föra med sig.76

 
  

 
5. Resultat 
 
Uppsatsens resultatdel är uppdelad i fem olika kapitel. I de fyra första kapitlen 
systematiseras intervjusvaren och resultaten av undersökningen diskuteras sedan 
löpande. Resultaten i varje kapitel återknyts även till en mer övergripande diskussion 
som löper som en röd tråd genom de fyra kapitlen. Den huvudsakliga strukturen med 
fyra olika kapitel är ett direkt resultat av det etiketterande av lådor som uppsatsen 
redogjorde för i metoddelen. Resultatdiskussionen avslutas med ett femte kapitel där 
uppsatsens övergripande frågeställning besvaras. Detta femte och sista kapitel utgör 
även uppsatsen konklusionsdel.   
 
5.1 Innebörden av entreprenörskap och entreprenöriellt lärande 
 
Småföretagande, affärsverksamhet, och produktion var begrepp som ständigt återkom 
när lärarna ombads att fritt associera till begreppet entreprenörskap. Flertalet lärare 
förknippade begreppet direkt till den enskilde entreprenören och dennes individuella 
förmåga att driva olika verksamheter. Ekonomiläraren Mikael målade upp bilden av 
en ”do-er” och beskrev entreprenören som en påhittig, i grunden lösningsfokuserad 
och positiv människa, som ser olika alternativ och ser till att få saker och ting gjorda. 
Även Anna satte entreprenörskap i samband med egenskaper hos den enskilda 
entreprenören och uppfattade denne som så pass full av drivkraft att omgivningen 

                                                           
75 Kvale & Brinkmann, 2009, s. 280. 
76 En ytterligare möjlig negativ konsekvensen med studien är att skolans ledning, som får antas ha 
ett intresse för att ta del av undersökningen, om möjligt kan tänkas lista ut identiteten på de 
individer som deltagit i studien. Lärare som gjort utlåtanden gentemot skolan som kan tolkas som 
negativa kan därför hamna i mindre god dager. Allt som allt uppfattar jag emellertid att risken för 
att intervjupersonerna under intervjuerna medvetet skulle undanhålla sina synpunkter som ett 
sätt att skydda sig själva som mycket liten och därför ses det hela inte heller som ett 
metodologiskt problem. 
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nästintill kunde uppfatta personen som på gränsen till att vara lite galen. Det fanns 
emellertid även de lärare som utifrån sin syn på entreprenörskap förehöll sig ogillande 
till begreppets innebörd. Det var främst uppfattningen att entreprenörskap mynnar ut 
i någon form av materiell vinst och att entreprenöriell verksamhet är låst till ett 
vinstintresse som dessa personer opponerade sig mot. Oavsett inställning till 
begreppet, eller hur god förståelse intervjupersonerna ansåg att de hade om 
entreprenörskapets innebörd, drog samtliga lärare emellertid också paralleller mellan 
begreppet och ett hos eleverna innovativt, kreativt och aktivt förhållningssätt.  På 
frågan om entreprenörskapets innehåll klargjorde till exempel Maria: 

 
Ja, entreprenörskap är företagande, naturligtvis. Men företagande handlar ju inte alltid 
om att driva företag utan det handlar ju även om att tänka, ett sätt att agera. Om man 
stöter på ett problem så är det bara ett tillfälligt hinder och inget ska stoppa en utan då 
försöker man hitta lösningar på hur jag ska lösa det här.77

 
 

Eva, som var en av lärarna som uttryckte en viss tvekan inför begreppet, vinklade 
begreppets innebörd så att det passade en redan befintlig undervisningsform som hon 
gillade. 

 
Det entreprenörskap som jag ser framför mig är det som liknar det som våra elever gör 
inom projektarbetet. Där man inte är låst av vinstdrivande faktorer utan att man kan ha 
en simskola för invandrarkvinnor. Idéer som är kreativt skapande kopplat till sådant 
som man läser i skolan.78

 
 

Alla lärare förknippade begreppet entreprenörskap med företagande medan de flesta 
också drog paralleller till ett hos eleverna kreativt arbetssätt. Som ovan nämnts var 
flera av intervjupersonerna mer eller mindre positivt inställda till begreppet 
entreprenörskap medan tre lärare var mer negativt eller ambivalent inställda till dess 
innehåll. Föga förvånande utgick lärarna således främst från den egna tolkningen av 
begreppet när de beskrev hur de utifrån ett undervisningsperspektiv förhöll sig till 
entreprenörskap. Detta resultat, som gestaltas i figuren nedanför, kan sättas i samband 
med studien om lärares, skolledares och lärarstudenters attityd till entreprenörskap 
som genomfördes av NUTEK år 2005. Även denna studie drog slutsatsen att lärare 
satte entreprenörskap i samband med företagande och kreativitet.79

 
  

Figur 3. Lärarnas förhållningssätt till begreppet

                                                           
77 Maria, lärare Norra Centralskolan. Intervju 2011-05-05. 

 entreprenörskap. 

78 Eva, lärare Norra Centralskolan. Intervju 2011-05-04 
79 Lärare om företagsamhet., 2005, s. 32. 
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Flertalet av lärarna hade emellertid svårare att tydliggöra innebörden av 
entreprenöriellt lärande. Hans var den av intervjupersonerna som tydligast klargjorde 
att han var osäker på vad som menades med begreppet. Lena förhöll sig i sin tur 
tämligen skeptiskt till beteckningen entreprenöriellt lärande. Hon menade att 
begreppet för några år sedan dök upp som ett popord och att det av vissa politiska 
partier nästan har kommit att bli en lösning på allt från arbetslöshet till problemen 
med Sveriges ekonomi.  

 
Det har ju också blivit lite utav.. Ja, Söderhamns kommun utbildar alla sina pedagoger i 
entreprenöriellt lärande […] och därför kommer Söderhamn att få så många nya 
arbetstillfällen. Som du hör är jag lite spydig. Det är inget fel i förhållningssättet. Det 
kanske är bra att vi får en diskussion. Kan man använda begreppet som ett 
förhållningssätt för hur vi ska bygga upp vår utbildning, det är de här förmågorna vi 
vill åt och det är det här vi vill utveckla hos eleverna, ja ok, sätter vi den etiketten på 
det, ja då är det kanske fine. Men för mig blir det nästan begränsande. Jag menar det 
man lägger i det [entreprenöriella lärandet], är inte det [redan] egentligen i målen för 
varför vi överhuvudtaget har en utbildning?80

 
  

Mikael, Pär och Anna hade lättare att avgränsa innebörden i entreprenöriellt lärande. 
De drog alla paralleller mellan ett entreprenöriellt lärande och ett problembaserat 
lärande (PBL).  

  
Entreprenöriellt lärande för mig är att man hittar på nya idéer […] Det är lite PBL över 
det tycker jag. Att man ser lösningar på det, ser utvägar, fixar, så att det funkar. Det är 
ju att man själv ser att man kan fixa, klara, dona mer än vad man tror. Men det kräver 
ju att läraren även ger möjligheten att lösa saker på olika sätt.81

 
 

Men entreprenöriellt lärande tycker jag är litegrann.. Att det är så att de får prova sig 
fram och att det inte alltid finns något svar, det finns inget facit […] lite mer trial-and-
error. Jag tycker även att man får lite associationer till PBL.82

 
 

Och för mig är det ett problembaserat synsätt i undervisningen och att man själv, som 
elev, får ställas inför problem som man själv får hitta lösningar på […] Man planerar, 
utför och utvärderar. För mig blir det ett entreprenöriellt lärande.83

                                                           
80 Lena, lärare Norra Centralskolan. Intervju 2011-05-06 

 

81 Mikael, lärare Norra Centralskolan. Intervju 2011-05-09 
82 Anna, lärare Norra Centralskolan. Intervju 2011-05-04 
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Intervjupersonernas uppfattning om och attityd till entreprenöriellt lärande var 
således något skiftande. Vissa lärare drog paralleller mellan arbetssättet och PBL 
medan Karin uppfattade att diskussionen kring begreppet kanske borde 
problematiseras ytterligare.  Det var sammantaget emellertid möjligt att även se 
likheter i förhållningsätt till begreppet. Entreprenöriellt lärande uppfattades av 
samtliga lärare främst vara ett arbetssätt för elever att vinna kunskap i det lärarna 
förknippade med entreprenörskap. Det framgick således att lärarna såg 
entreprenöriellt lärande som ett verktyg för undervisning i entreprenörskap. Det 
framgick även att entreprenöriellt lärande av lärarna uppfattades vara mindre 
värdeladdat än begreppet entreprenörskap. En anledning till att lärarna förhöll sig på 
detta sätt går troligtvis att finna i att begreppet entreprenöriellt lärande kan sägas vara 
mer abstrakt än det tämligen värdeladdade begreppet entreprenörskap. Sammantaget 
går det att fastslå att lärarna uppfattar det som att begreppen entreprenörskap och 
entreprenöriellt lärande hänger ihop.  
Figur 4. Lärarnas syn på förhållandet mellan begreppet entreprenöriellt lärande och begreppet 
entreprenörskap. 

Genom lärarnas intervjusvar är det möjligt att skönja att lärarna förknippar 
entreprenörskap och entreprenöriellt lärande med ett arbetssätt influerat av ett 
projekt-, och/eller problem-, och/eller processinriktat lärande. Bland lärarna fanns 
relativt distinkta uppfattningar om att entreprenörskap och entreprenöriellt lärande 
dels kan ta sin utgångspunkt i att eleverna skall utveckla sin förmåga att våga testa 
saker och hitta lösningar på de problem, samt att det dels kan utgå från att på ett eller 
annat sätt aktivera eleverna. Flertalet lärare återkom även till att arbetssättet, oavsett 
om de benämner det för entreprenörskap, entreprenöriellt lärande eller något annat, 
kan bädda för att eleverna i större utsträckning får förlita sig på den egna 
tankeprocessen och därmed utvecklar en förmåga att tänka ”utanför boxen”, se 
”bakom knuten” och identifiera olika möjligheter och tillvägagångssätt. 
Arbetsprocessen i gruppen eller hos den enskilda eleven framhävdes således som 
viktig av flertalet lärare.  

Att lära sig samarbeta med andra människor och ta kontakt med företag, 
organisationer, andra länder eller med okända personer, är också något som 
intervjupersonerna uppfattade vara viktigt för eleverna. Flertalet lärare beskrev även 
hur eleverna blir otroligt nöjda med sig själva efter att de har genomfört moment som 
de på förhand varken trodde att de vågade eller kunde klara av. Sammantaget 
uppfattar lärarna att eleverna av ett sådant arbetssätt blir mer drivande och mer 
självgående. Pär var den av intervjupersonerna som var mest tydlig i betonandet av 
entreprenörskap som ett sätt att få igång eleverna. Han framhävde vikten av att 
eleverna lär sig att tjuren vid hornen och mer eller mindre själva identifiera och lösa 
de olika problemen som de stöter på under arbetets gång. Genom att eleverna blir 
mer handlingskraftiga och själva kan hitta lösningar på problem allteftersom de 

                                                                                                                                                                
83 Pär, lärare Norra Centralskolan. Intervju 2011-05-10 
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uppstår, menade Pär att de också utvecklas till att bli bättre förberedda på vuxenlivet. 
I vuxenlivet finns det enligt Pär inte någon steg-för-steg-lista att förhålla sig till. 
Istället behövs det en personlig drivkraft för att lyckas vilket är någon han uppfattar 
att många elever idag saknar.  

Lärarna knyter även an entreprenörskap och entreprenöriellt lärande till ett 
förhållningssätt som utgår från att minska betydelsen av rätt eller fel i skolan. Bland 
annat Mikael menar att entreprenörskap kan ligga till grund för att eleverna: 

 
kan måla upp och se lösningar på många olika sätt. Det är inte ett sätt som är rätt utan 
flera sätt som är de rätta. Det är ju problemlösande, det är ju den här klyschan, att man 
inte ser hindren utan vägar över och runt.84

 
 

Mikael är även den lärare som tydligast ser ett samband mellan projekt-, problem eller 
processinriktat arbete och entreprenörskap. Han menar att läraren inte bara kan: 

 
säga ”nu ska vi göra som det står i boken”, det passar ju inte en entreprenörs tänkande. 
För han är ju, ja som den här klyschan säger, out of the box, han är ju hela tiden 
utanför ramen, om man försöker få en entreprenör att arbeta inom avgränsade ytor, 
det går ju inte, för han svänger ju utanför hela tiden. Han är inne ibland, i boxen alltså, 
sen är han ju utanför igen och hittar nya grejer och lösningar.85

 
 

Figur 5. Lärarnas förhållningssätt till begreppet entreprenöriellt lärande. 

 
Intervjupersonernas syn på innebörden av ett entreprenöriellt lärande 
sammanstämmer till stora delar med Skolverkets visualiserande av ett entreprenöriellt 
lärande.86

                                                           
84 Mikael, lärare Norra Centralskolan. Intervju 2011-05-09 

 Det är på samma gång tydligt att lärarna i undersökningen ser befintliga 
verksamheter som UF och projektarbeten som samstämmigt med ett entreprenöriellt 
lärande. Även ett problembaserat lärande sätts i samband med ett entreprenöriellt 
lärande vilket är ett grundfundament som saknas i Skolverkets gestaltande begreppet. 
Att lärarna använder redan befintliga undervisningsmetoder för att ge form åt 
begreppen entreprenöriellt lärande kan möjligen sättas i samband med att lärarna inte 
ser begreppets innebörd som något nytt. Tidigare forskning från Finland har påvisat 

85 Mikael, lärare Norra Centralskolan. Intervju 2011-05-09 
86 Se figur 1 på sida 7. 
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att det även hos finska lärarna finns en benägenhet att inte se 
entreprenörskapsundervisning som något nytt utan som en undervisningsform som 
under en längre tid har existerat i skolan.87 Även svensk forskning har framhävt att de 
allra flesta skolorna redan arbetar ämnesövergripande, problembaserat och 
elevcentrerat. Något som ofta sätts i samband med entreprenörskap i skolan.88

I sammanhanget är det dock mycket viktigt att klargöra att det hos lärarna 
överlag också fanns en viss osäkerhet kring vad begreppet entreprenöriellt lärande 
egentligen innebar. Som tidigare nämnts har skoledningen på den aktuella skolan gett 
arbetslagen i uppdrag att problematisera begreppen och sedan återkomma men en 
sammanfattning gällande hur arbetslagen i framtiden vill arbeta med 
förhållningssättet. Skolans arbetsprocess med att konkretisera 
entreprenörskapsbegreppet fortlöpte samtidigt som intervjuerna till denna studie 
genomfördes. Genom samtalen med intervjupersonerna framgick det emellertid att de 
flesta lärarna ännu inte hade tagit del av någon konkretiserande arbetsprocess. Det 
framgick även att alla intervjupersoner utom en inte uppfattade sig vara speciellt 
insatta i vad Skolverket och regeringen menar med lanseringen av entreprenörskap i 
Gy11. Det kan därför hållas som troligt att lärarnas syn på entreprenörskap och 
entreprenöriellt lärande ännu inte genomsyrats av eventuella direktiv ovanifrån. Det är 
också möjligt att slå fast att en majoritet av lärarna uppfattade sig ha bristfälliga 
kunskaper om hur Skolverket och regering förehåller sig till entreprenörskapets 
funktion i Gy11. Det var främst den upplevda avsaknaden av tid för att sätta sig in i 
Gy11 som lärarna menade var huvudorsaken till den upplevda bristen och 
förtrogenheten med vad som menas med begreppen.  

 

 
Det tar ju en liten stund att göra sådana här grejer. Det är ju inget som man sköter med 
vänsterhanden medan man jobbar heltid.89

 
 

Det är för korta startsträckor. Vi ska börja med Gy11 i höst och ingen vet fan 
någonting90 […] Jag har ju en verksamhet som jag till 100 procent är upptagen med att 
sköta, då ska man sitta och göra något som ska gälla längre fram. Det finns väl 
ingenstans, som jag vet, där man inte blir befriad från arbetsmoment som jag ska göra 
för att kunna sätta mig in i något nytt. Jobbar du privat företag får du ju förutsättningar 
att lära dig ett nytt system och då får Karlsson ta över dina arbetsuppgifter med du 
sätter dig in i det här. Men här är det ingen som tar över mina arbetsuppgifter och gör 
dem. Så herregud, jag bryr mig ganska lite.91

 
 

Vi har ju inte kunnat prata om det. Det sprutar ju bara ut ny information så vi har ju 
inte kunnat gå in på detaljnivå och diskuterat det.92

 
 

Och det känns ju som att vårt arbetslag och ämneslag är lite lost. Vi har inte haft tid att 
rådda i det här så som vi kanske hade behövt. Jag tror många skjuter det framför sig 
och så […] just nu är vi inne i en tid, det är en väldigt hektiskt period, där kurser ska 
utvärderas och det kommer mycket elever med rester och extraprovtillfällen och allt 
ska avslutas och knytas ihop innan betygsättning, plus att det ska vara omflyttningar, 
rent fysiskt, att folk ska byta arbetsplats, det är mycket osäkerhet, ingen vet hur 
tjänstefördelningen kommer att se ut. Inget vet riktigt vem som ska jobba med vilja 

                                                           
87 Bäckström-Widjeskog, s. 331 f. 
88 Olofsson, Anders (red.), 2009, s. 81 ff. 
89Lennart , lärare Norra Centralskolan. Intervju 2011-05-09 
90 Det bör i sammanhanget klargöras att detta inte var en uppfattning som unisont inte delades av 
alla lärare i undersökningen.  
91 Mikael, lärare Norra Centralskolan. Intervju 2011-05-09 
92 Anna, lärare Norra Centralskolan. Intervju 2011-05-04 
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kurser så det finns ju lite av en gräns för hur mycket man kan tänka på framtiden, och 
hur mycket man orkar. Man håller näsan över vattenytan såhär års tror jag.93

 
 

Det kan tänkas att lärarnas definitioner av både entreprenörskap och begreppet 
entreprenöriellt lärande om möjligt skulle vara mer samstämmiga om lärarna 
uppfattade sig ha fått den tid som de anser krävs för att utifrån tillgänglig information, 
forskning och möjliga samtal med kollegor, kunna fördjupa sig i begreppens 
innebörd. Vikten av att lärarna ges ordentligt med planeringstid inom ramarna för den 
ordinarie verksamheten är även något som tidigare forskning framhävt som essentiellt 
för att skapa ett kreativt entreprenörskapsarbete på en skola.94

 

 Pär var den enda 
läraren som framförde att han läst på och därmed också uppfattade sig vara tämligen 
insatt i begreppens betydelse i Gy11. Han hade till arbetslaget även sammanställt en 
kortare presentation där han redogjorde för sin syn på begreppen. Responsen hade 
överlag varit måttlig och de flesta lärarna höll enligt Pär helt enkelt med honom i hans 
resonemang. Det kan hållas som troligt att huvudanledningen till att det inte blev 
någon riktigt diskussion och debatt i arbetslaget var att den uppfattade höga 
arbetsbelastningen hindrat de andra lärarna från att sätta sig in i ämnet. Pär ser ett 
problem med detta och klargör att många lärare: 

tror jag försöker se det som att det inte kommer att bli så stor skillnad. Och jag tror att 
om inte skolledningen är uppmärksam och involverad så tror jag att många bara skulle 
vilja köra på som de gjort förut.95

 
 

Även Eva menar att värdena först och främst måste finnas förankrade i skolledningen 
så att denna sedan kan ge lärare och elever det stöd och utrymme som behövs för att 
de ska kunna sätta sig in i nya uppslag så som till exempel entreprenörskap. Hon 
uppfattar det som att det hos skoledningen idag finns ett visst stöd för arbetssättet 
men att det inte riktigt är uttalat och efterfrågade därför tydligare instruktioner för hur 
skolan förhåller sig till entreprenörskap. I sammanhanget är det också intressant att de 
tillfrågade lärarna inte riktigt var säkra på hur länge sedan det var som begreppet 
entreprenörskap infördes som ett av skolans tre ledord. De flesta har inte heller 
någon egentlig uppfattning om varför skolan har entreprenörskap som ett av sina 
ledord utan antog att detta grundas i att den dåvarande skolledningen bestämde sig 
för begreppet utifrån vetskapen att vissa studieprogram på skolan använder UF-
företagande i undervisningen.96 Detta tyder på att entreprenörskapsbegreppet inte är 
speciellt förankrat eller genomarbetat på skolan och att det finns fog för den 
arbetsprocess som under våren initierades av skolledningen. Tidigare forskning på 
området har också understrukit att ett positivt förhållningssätt mellan skolledning, 
lärare och elever är mycket väsentligt för att ett entreprenöriellt arbetssätt skall 
fungera på en skola.97

Maria fokuserade i sin tur inte på skoledningens funktion i arbetet med att 
konkretisera begreppen utan framhävde att det är Skolverket som måste definiera 
entreprenörskap på ett annat sätt än vad de tidigare har gjort. Hon ansåg att dagens 
situation, med ett tämligen odefinierat entreprenörskapsbegrepp, kan resultra i att 

  

                                                           
93 Pär, lärare Norra Centralskolan. Intervju 2011-05-10 
94 Bäckström-Widjeskog, s. 331 f. 
95 Pär, lärare Norra Centralskolan. Intervju 2011-05-10 
96 Det bör påpekas att jag inte diskuterade införandet av dessa ledord med alla lärare i 
undersökningen men att det trots detta framgick att ledordens egentliga innehåll och betydelse är 
oklart för många lärare på skolan.  
97 Bäckström-Widjeskog, s. 331 f. 
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olika personer och olika skolor riskerar att tolka begreppet på ett avvikande sätt. Som 
ett resultat av problematiken menar Maria att Skolverket inte kommer att finna den 
enhetlighet kring entreprenörskapsbegreppet som hon menar att de är ute efter. 
Marias resonemang kring problematiken med vaga definitioner av entreprenörskap är 
något som också återkommer i den forskning som genomförts på området.98

 

 
Sammantaget är det tydligt att den definitionsproblematik som begreppet 
entreprenörskap berörs av även inverkar på lärarnas förhållningssätt till begreppet. 
Hos lärarna finns överlag ett upplevt behov av att precissera begreppen. Lärarna har, 
som tidigare nämnts, av skolledningen fått i uppdrag att fördjupa sig i hur de ser på 
entreprenörskap men uppfattar sig inte ha den tid som behövs för att hinna sätta sig 
in ett sådant arbete. Denna problematik kan leda till att begreppen i framtiden, trots 
skolledningens initierade arbete, inte kommer att vara mer avgränsade och preciserade 
än vad de är idag. 

5.2 Hur tänker sig lärarna att de ska arbeta med entreprenörskap i skolan? 
 
Lärarna hade till en början överlag vissa problem med att konkretisera tydliga 
metoder för hur de i framtiden kommer att arbeta med entreprenörskap i skolan. Det 
är samtidigt tydligt att lärarnas uppfattning om att entreprenörskap i skolan inte är 
någon direkt nyhet också återspeglades i lärarnas förhållningssätt till de metoder som 
de kan tänka sig nyttja i entreprenörskapsundervisning. Lena exemplifierar ett sådant 
resonemang genom dra paralleller till ett skolprojekt som hon som lärare var 
involverad i för cirka 20 år sedan.  

 
När jag var SO-lärare på en skola i Örebro 1990 så hade vi ett gäng elever som satte 
upp en miljöföreställning för sina föräldrar som egentligen handlade om hållbar 
utveckling, men det uttrycket fanns ju inte på den tiden. Men jag menar idag så skulle 
det ju vara ett utmärkt exempel på ett entreprenöriellt arbetssätt. Gemensamt kommer 
man fram till något som man vill arbeta med och sen gör man en arbetsfördelning, 
man har en pressansvarig, man jobbar i team.. Så det tror jag alltid har förekommit. 
Åtminstone inom de senaste 20 till 25 åren.99

 
  

Lärarnas personliga förhållningssätt till begreppen entreprenörskap och 
entreprenöriellt lärande påverkade även deras uppfattningar om möjliga metoder och 
tillvägagångssätt. Som tidigare nämnts uppfattade sig Eva ha vissa svårigheter med att 
använda begreppet entreprenörskap för att beskriva delar av den egna 
undervisningen. Hon menade till exempel att: 

 
Och det är ju det som man naturligtvis vill genom att införa entreprenörskap och 
entreprenöriellt lärande. Tanken är ju inte att vi ska stå där med vinstdrivande företag 
utan att våra barn och elever ska lära sig ett tänk som gör att de i framtiden en vacker 
dag ska kunna starta småföretag. Och det är ju jättebra. Jag måste ju börja tänka lite 
mer i banor likt sättet vi idag arbetar med projektarbetena, som är en arbetsform som 
jag tycker är jättebra. Där man inte styrs av att man ska göra vinster utan att det är 
själva idén som man ska ta vara på.100

 
 

Dessa lärare ställs således inför utmaningen att själva arbeta fram en definition av 
begreppet som de kan acceptera och sedermera utgå ifrån i sin undervisning. En 

                                                           
98 Landström 2005, Otterborg 2011, Backström-Widjeskog 2008, Skapa och våga: om 
entreprenörskap i skolan, 2010. 
99 Lena, lärare Norra Centralskolan. Intervju 2011-05-06 
100 Eva, lärare Norra Centralskolan. Intervju 2011-05-04 
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sådan process kan emellertid ytterligare accentuera den befintliga problematiken med 
allt för många olika definitioner av entreprenörskapsbegreppen. Ett sätt att motverka 
en sådan utveckling kan möjligtvis vara att lärarna ovanifrån ges en definition som är 
så pass väl avvägd att den blir allmänt accepterad.101 På detta sätt skulle det skapas en 
tämligen tydlig strategi för entreprenörskapsundervisingen i skolan. Tydliga strategier 
för entreprenörskap i skolan är i sin tur något som tidigare forskning urskiljt att den 
svenska skolan ofta saknar.102

Hans, som till att börja med ställde sig frågande till det egentliga innehållet i begreppet 
entreprenöriellt lärande, kom under intervjun att bearbeta och konkretisera både 
entreprenörskap och entreprenöriellt lärande. Han framhävde sedermera vikten av att 
den enskilda lärarens förhållningssätt som viktig för huruvida den här typen av 
undervisning fungerar eller inte fungerar.   

 Som nämnts i föregående kapitel efterfrågades också 
klarare definitioner av vissa lärare. Det bör kunna antas att snävare definitioner 
gällandes de entreprenöriella begreppen och skulle konkretisera begreppens egentliga 
innebörd. Det skulle göra det lättare för lärarna att förstå begreppens innebörd vilket 
är fundamentalt för att lärarna ska kunna utveckla undervisningsmetoder som 
överensstämmer med målen för entreprenörskap i skolan. Snävare definitioner skulle 
emellertid även kunna resultera i att fler lärare uppfattade begreppen som 
begränsande.  

 
Ja det gäller ju att själv ha en entusiasm för det här och tycka att det är viktigt och själv 
inte stå hela tiden och ha svar […] Och att jag många gånger kan värdesätta en 
intelligent fråga mycket mer än ett mekaniskt svar och att jag också skickar den 
signalen. Det här var en bra fråga, det visar att du tänker och det visar att du vill vidare. 
Nyfikenhet. Jag tror att man tidigare har varit väldigt, att man har låst in sig, att man får 
fasta svar på fasta frågor och nöjt sig med det och poängsatt det. Och genom det tyckt 
att eleverna visar kunskap. Och det tror jag inte är förenligt med [vad de kallar för ett] 
entreprenöriellt lärande.103

 
 

Även Mikael anser det viktigt att läraren inte ger eleverna svar som antingen är rätt 
eller fel: 

 
det är ingen som säger att det där var rätt eller fel, och slår dem på fingrarna. Utan vad 
jag säger är ju ”jaa, men har du tänkt på att det kanske… det är inte fel det du tänker 
göra, men har du tänkt på…” Och då börjar de ju tänka själva och säger ”ja men då 
gör jag ju såhär”, och då har de ju svängt förbi problemet, så att de hamnar rätt.104

 
 

Det framgår som sagt att samtliga lärare redan uppfattar att deras undervisning på ett 
eller annat sätt består av, vad vi kan benämna för, entreprenöriella moment. Maria på 
ekonomiprogrammet understryker att hon kan fortsätta att arbeta med de 
förhållningssätt och den struktur som redan genomsyrar hennes undervisning. Marias 
arbetslag är i övrigt det arbetslag på skolan som under längst tid har arbetat utifrån de 
ofta ämnesövergripande schemalagda projektdagar som kan sägas genomsyra 
undervisning på programmet. Under dessa tisdagar får eleverna bland annat ofta 
jobba i olika projektgrupper. Även fordonsläraren Lennart fastslog att han framöver 
främst kommer arbeta med entreprenörskap med sina elever genom att ta in bilar 
som de kan arbeta på rent praktiskt. Detta är ett arbetssätt som han också nyttjar idag. 
Både Lena, Anna och Pär tydliggjorde vikten av att ge eleverna en bakgrund innan de 
                                                           
101 Något som självfallet är en svår nöt att knäcka. 
102 Olofsson, Anders (red.), 2009, s. 81 ff. 
103 Hans, lärare Norra Centralskolan. Intervju 2011-05-02 
104 Mikael, lärare Norra Centralskolan. Intervju 2011-05-09 
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sätter igång med vad som kan beskrivas som entreprenöriell verksamhet. Lena 
framhäver vikten av baskunskaper som ett redskap för att kunna ta till sig nu kunskap 
på egen hand, medan Anna dels framhäver vikten av teori och dels betydelsen av att 
till exempel känna sig trygg i gruppen för att vågar prova sina vingar. Pär å sin sida 
utgår från att under det första året om möjligt främst fokusera på att arbeta med 
metoder, övningsuppgifter och initiativövningar. På detta sätt vill han förbereda 
eleverna på ett entreprenöriellt arbetssätt som de sedan sätter igång på allvar när 
eleverna blivit mer mogna i årskurs två och tre. 

Mikael kommer i sin tur att fortsätta att arbete med UF som han uppfattar är 
mycket givande för eleverna. För honom handlar denna undervisningsform mycket 
om att släppa kontrollen över processen och istället handleda eleverna.  

 
En entreprenör vill ju själv ha kontroll över det han gör. Ha ett eget finger med i spelet 
och själv ser att de funkar. Och då ser jag ju att de växer med uppgiften och tycker att 
det här var ju roligt, det är ingen som säger att det där var rätt eller fel, och slår dem på 
fingrarna. Utan vad jag säger är ju ”jaa, men har du tänkt på att det kanske… det är 
inte fel det du tänker göra, men har du tänkt på…” Och då börjar de ju tänka själva 
och säger ”ja men då gör jag ju såhär”, och då har de ju svängt förbi problemet, så att 
de hamnar rätt.105

 
 

Lena urskiljer även hon ett liknande arbetssätt för att arbeta med entreprenörskap 
men har insett att hon måste arbeta med sig själv för att förändra sitt förhållningssätt 
till elevernas kunskapsinhämtande.   
 

Får jag analysera mig själv som lärare så är jag nog mycket inom min box, på ett väldigt 
redigt sätt. Jag kanske inte är den som har så lätt att tänka utanför. Så för min del skulle 
jag, om jag nu hade haft en etta nästa år, fått kämpa med den frågan. För jag måste 
också ifrågasätta mig som lärare. Hur ska jag nu ge dem de här redskapen?106

 
 

Lena frågade sig även hur många i lärarkåren som egentligen är entreprenöriella och 
menade att hon själv till exempel måste arbeta med sitt kontrollbehov: 

 
Att låta dem flyga lite granna och sedan konstatera ”jäklar vilket magplask” det blev. 
Men kanske så har dem eller jag lärt sig något om det, också. Jag tror att, om vi tänker 
oss exemplet ettan och att börja gymnasiet, så skulle jag nog vilja ge dem möjligheten 
att kanske hellre [ge entreprenörskap) fler gånger och i mindre skala än som ett 
jätteprojekt. Därför där skulle mitt kontrollbehov komma in och, ”tänk om det 
floppar” för många. För då kan jag ju tycka att då har ju inte jag heller gjort mitt 
läraruppdrag om jag gör något som blir så stort att det misslyckades. För i det här 
ligger det ju att man ska ge dem ett gott självförtroende. Att de ska våga. Det är nog 
det jag vill lägga in i det, att de ska få uppgifter som de ska klara av och gå därifrån 
stärkta. Så det kan gå därifrån stärkta och känna att ”det här fixar jag” ”det här är jag 
bättre på än vad jag trodde”.107

 
 

Anna slog fast att hon redan försöker få ut det bästa av sina elever, att hon försöker 
få dem att växa, börja tro på sig själv, våga prova nya idéer. Hon är av uppfattningen 
att införandet av entreprenörskap i gymnasiet, förutom de nya mål i styrdokumentet 
som tillkommer, därför inte kommer att förändra allt för mycket i hennes sätt att 

                                                           
105 Mikael, lärare Norra Centralskolan. Intervju 2011-05-09 
106 Lena, lärare Norra Centralskolan. Intervju 2011-05-06 
107 Lena, lärare Norra Centralskolan. Intervju 2011-05-06 
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bedriva undervisning.108

Pär är den lärare som mest uttryckligen också förtydligade ett behov av vissa 
förändringar i undervisningen för att denna skall passa ett entreprenöriellt 
förhållningssätt. Han framhävde bland annat att han måste omarbeta en del material 
som han hade och att även schemat kanske behövde ändras så att lektionerna 
omfattade längre tidsblock och därmed möjliggjorde för eleverna att under en lite 
längre tidsrymd jobba mer projektinriktat. Som tidigare nämnts var Pär också den 
enda läraren i undersökningen som framhävde att arbetsätten krävde en förändring i 
lärarens arbete och att skolledningen måste ta en aktiv roll i arbetsprocessen med 
entreprenörskap om de vill se någon förändring i arbetsätten på skolan. 

 Eva menar att många på skolan redan arbetar på det sätt som 
bland annat skolledningen efterfrågar men att arbetssättet idag är spritt likt små olika 
öar. Med detta tydliggör hon att det kan vara så att lärare eller arbetslag, i olika 
omfattning, redan arbetar entreprenöriellt.  

 
Figur 6. Hur lärarna ämnar arbeta med entreprenörskap och entreprenöriellt lärande. 

 
Det är möjligt att systematisera lärarnas syn på hur de skall arbeta med 
entreprenörskap genom att dela upp synsätten i två delvis överlappande delar. Det går 
dels att synliggöra ett förhållningssätt där lärarna betonar att de kommer att arbeta på 
ett liknande sätt som de tidigare gjort, samt dels ett förhållningssätt som lägger en viss 
tonvikt på att läraren måste arbeta på ett delvis nytt sätt. Dessa två delar är emellertid 
överlappande då vissa lärare är av uppfattningen att de samtidigt som de idag 
genomför undervisnings som stämmer överrens med deras definition av 
entreprenörskap och entreprenöriellt lärande, också måste förändra vissa delar av sin 
undervisning för att denna ska passa deras syn och definition på begreppen.  

Likt figuren ovan visar ser lärarna UF och projektarbeten, av antingen längre 
eller kortare omfattning, som arbetssätt som på ett tämligen naturligt sätt 
överrensstämmer med ett entreprenöriellt arbete i skolan. Alla lärare är på ett eller 
annat sätt bekanta med dessa arbetsformer och ingen tydliggör metoderna som någon 

                                                           
108 Annas resonemang kan ses som ett ytterligare belägg för att lärarna inte ser entreprenörskap 
som något nytt. 
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nyhet. Flertalet lärare sätter även entreprenörskap och entreprenöriellt lärande i 
samband med ett ämnesövergripande arbetssätt som ofta också innebär längre 
sammanhängande lektionstimmar och/eller rena projektdagar. Det är tydligt att det 
för lärarna faller naturligt att moment som ung företagsamhet och projektarbeten helt 
eller delvis genomförs i samband med sådana lektioner och samarbeten. Pär menar att 
det i framtiden måste till mer ämnesövergripande samarbeten och skapas längre 
sammanhängde lektioner för att arbetssättet skall stämma överens med hans vision 
hur skolan arbetar med entreprenörskap. I och med Pers klargörande att det måste till 
vissa förändringar i arbetsformerna går det även en pil från bubblan på ett delvis nytt sätt 
till bubblan ämnesövergripande, sammanhängande, projektdagar.  

Ett ytterligare tillvägagångssätt för att möjliggöra ett entreprenöriellt lärande 
anses av intervjupersonerna innebära att läraren måste släppa en viss kontroll över 
arbetsprocessen och i olika omfattning överlåta ansvaret för denna till eleverna. Det 
är emellertid viktigt att också klargöra att en majoritet av lärarna tydligt betonar vikten 
av att läraren forsätter vara lärare därigenom vägleder eleverna i deras arbetsprocess. 
Lena menar att ett sådant arbetsätt, som hon tror är nödvändigt för ett 
entreprenöriellt lärande, också betyder att hon personligen måste arbeta med att 
förändra det egna förhållningssättet till hur elever inhämtar kunskap. För henne 
medför tillvägagångssättet förändringar och därmed går det även en pil från bubblan 
på ett delvis nytt sätt till bubblan släppa kontroll/kontrollbehov över lärandeprocessen. 

Ett annat arbetssätt som lärarna förtydligar som en redan nyttjad arbetsform 
och som enligt dem stämmer överens med deras uppfattning av 
entreprenörskapsundervisning är att först set till att ge eleverna de 
grundförutsättningar, i form av kunskap, teori och trygghet, som enligt lärarna behövs 
för att eleverna sedermera skall kunna tillgodo se sig ett arbetssätt som sätts i 
samband med entreprenörskap. Även denna uppfattning går att sätta i samband med 
att lärarna uppfattar det som viktigt att fortsatt finnas till förfogande för eleverna och 
inte avsäga sig sin lärarroll. Slutligen går det genom lärarnas svar även tydliggöra ett 
sista femte förfarandesätt för entreprenörskap i skolan. Detta utgår från att läraren 
aktivt arbetar med att värdesätta elevernas nyfikenhet, inte ge direkta svar samt få 
dem att tänka utanför boxen för att på detta sätt utveckla deras kreativitet och 
nyfikenhet. 

De fem överlappande tillvägagångssättet går dessutom att placera på en 
gradlinje innehållandes två motpoler i form av undervisningsstrategier/undervisningsinnehåll 
och undervisningsstruktur/undervisningsform. Med denna gradlinje är det möjligt att 
förtydliga att lärarnas syn på tillvägagångssätt för att hitta undervisningsformer som 
stämmer överens med deras syn på entreprenörskap är olikartad. Vissa 
tillvägagångssätt lägger en större tonvikt på en typ av entreprenöriell undervisning 
som främst tar sin utgångspunkt i en viss undervisningsstruktur eller 
undervisningsform. Andra tillvägagångssätt fokuserar istället främst på 
undervisningsstrategier och undervisningsinnehåll. Genom att lärare och skolor 
identifierar huruvida deras undervisningsmetoder i entreprenörskap betonar struktur 
eller kunskapsstoff, kan den snåriga djungeln av entreprenörskapsbegrepp, och den 
förvirring denna innebär, möjligtvis motverkas. Figuren kan eventuellt hjälpa till att 
konkretisera den rådande diskussionen och debatten om entreprenörskap i skolan.  

Intervjupersonernas skilda tillvägagångssätt för att genomföra 
entreprenörskapsundervisning kan om möjligt ta sin utgångspunkt i den enskilda 
lärarens kunskapssyn. Ett sådant resonemang är dock mer av spekulativ art eftersom 
krävs en annan inriktning på undersökningen för att kunna besvara några sådana 
frågeställningar. 
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Den överlappande synen på arbetssätten som gamla eller delvis nya, samt 
huruvida lärarnas fokus ligger på undervisningsstrategier/undervisningsinnehåll eller 
undervisningsstruktur/undervisningsform, kan tyda på att arbetsformerna för 
entreprenörskap på Norra Centralskolan idag, likt Eva också påpekar, är tämligen 
olikartade. Tillvägagångssätt och förhållningsätt som vissa lärare och lärarlag idag ser 
som naturliga är samtidigt metoder som andra lärare verksamma i andra arbetslag vill 
utveckla vidare. Denna situation är i och för sig inte något som är unikt för Norra 
Centralskolan. En rad olika forskningsrapporter har påvisat att 
entreprenörskapsundervisningen i den svenska skolan karaktäriseras av en stor 
pluralism och mångfald.109

 

 Som tidigare nämnts bör det kunna tänkas att en tydlig 
begreppsbestämning ovanifrån, om möjligt innehållandes metoder som tar sin 
utgångspunkt i struktur och/eller i kunskapsstoff, skulle kunna ligga till grund för ett 
större kunskapsutbyte mellan arbetslagen och att dessa fick större användning av 
varandras tankar och idéer. Detta skulle om möjligt även bidra till att göra det lättare 
för arbetslagen att konkretisera den egna entreprenöriella undervisningen. För Norra 
Centralskolan skulle ett sådant förfarandesätt troligtvis även resultera i ett än mer 
konkret och likformigt förhållningssätt till entreprenörskap på skolan.  

5.3 Möjliga svårigheter och problem med entreprenörskap i skolan. 
 
Som tidigare nämnts upplever lärarna att de redan arbetar på ett sätt som kan sägas 
innehålla entreprenöriella moment. I och med att lärarna uppfattar att de på ett eller 
annat sätt redan arbetar med entreprenörskap i skolan är det möjligt att analysera 
några av de problem och bekymmer som de uppfattar medföljer ett sådant arbetssätt. 
Oavsett hur intervjupersonerna definierar entreprenörskap, vad för tonvikt de lägger i 
begreppet entreprenöriellt lärande, eller vad för tillvägagångssätt de framhåller som 
viktigare när de ska arbeta med entreprenörskap, är det möjligt att identifiera att 
lärarna upplever en problematik med att få igång de svagare eleverna. Med detta sagt 
är det samtidigt tydligt att lärarna framhåller att eleverna också förfogar över en 
kreativitet men att denna ofta styrs av om arbetssättet tilltalar dem eller inte. Anna 
exemplifierar ett sådant resonemang genom att dra paralleller till ett arbetssätt som 
används på skolan där eleverna får 100 kronor och sedan ska försöka få den summan 
att växa. Hon ser då elever som bubblar av kreativitet och beskriver arbetsprocessen 
och idérikedomen som sjövild. Maria, som tydligt fokuserar på vikten av den enskilde 
individens drivkraft för att lyckas med arbetssättet, är först tveksam till om alla har 
den drivkraft som behövs innan hon slår fast att: 

  
jo den finns hos alla, men i olika utsträckning. Att gå ut och säga att du ska anställa 
mig, det ligger inte i allas natur, för vi är väldigt olika som människor. Men däremot 
tror jag inte att man förlorar på att jobba på det här sättet i skolan.110

 
 

Lennart lyftet fram ett annat intressant perspektiv på de problem som läraren möter 
när denne och eleverna tillsammans arbetar med UF. Han ser mycket tydliga 
skillnader i attityden till UF mellan elever i olika årskullar. Ett år kan det gå mycket 
bra att arbete med UF i en klass medan det ett annat år inte alls går eftersom det i 
gruppen inte finns något intresse för arbetssättet. 
 

                                                           
109 Berglund, Karin & Holmgren, Carina, Entreprenörskap & skolan: vad berättar lärare att de gör 
när de gör entreprenörskap i skolan?, Forum för småföretagsforskning, Örebro, 2007, s. 45 ff; 
Entreprenörskap i skolan – en kartläggning, 2010, s. 5.f. 
110 Maria, lärare Norra Centralskolan. Intervju 2011-05-05 
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Ja jag har ju försökt få dem att starta UF-företag och de ska driva dem som små 
verkstäder i verksamheten, så att de dels ska ha kundkontakten, ta emot bilar, beställa 
reservdelar, utföra jobbet och leverera bilen till kund. När jag hade elever som var 
intresserade av det så fungerade det jättebra […] de får ju mer förståelse för hur det ser 
ut på en verkstad också, hur det ser ut mellan reservdelar och verkstad, ofta är det ju 
lite av murar där som behöver rivas […] och verkstadscheferna tycker ju att det är 
jättebra om de kan få det här att fungera […] men just i år har det ju varit många elever 
som inte har velat ta den där kontakten med kunder. Man är lite så, ”nej”, och 
tillbakadragna. De vill inte prata i telefon med dem [kunden]. Men det är ju hemskt 
olika. En del gör det jättegärna och en del tycker att det är hemskt otrevligt.111

 
 

Lennart menar att det måste finnas ett intresse hos eleven för att entreprenörskap i 
skolan, i detta fall i form av UF, ska kunna fungera. Att det finns elever som inte har 
detta intresse anser Lennart bero på att de helt enkelt inte vill driva någon egen 
verksamhet utan istället vill vara anställda hos någon annan.  
 

Det finns väl de som vill bli egna företagare och som vill köra det här 
entreprenörskapet, men sen finns det ju jättemånga som bara vill vara anställda. Det 
var ju någon rubrik om det i tidningarna idag, att alla i det här länet helst vill vara 
anställda, att det är ett dåligt företagarklimat i kommunen.112

 
 

Även Mikael, som också han är involverad i UF-företagande, ser att de elever som 
inte är initiativrika och självgående och som inte kan hantera det arbetssätt som 
fordras för att driva egna företag ofta har problem med arbetssättet. Han är av 
uppfattningen att elever inte kan tvingas till att arbete på ett tillvägagångssätt som kan 
liknas med den stereotypa entreprenörens. Han har även lagt märke till att de 
projekttisdagar, som hans arbetslag är involverade i och som han i mångt och mycket 
i sig ser som en bas i ett entreprenöriellt utbildningssätt, kan göra de lite svagare 
eleverna i klasserna oerhört förvirrade. Mikael ser emellertid samtidigt hur elever som 
kan vara svaga i de vanliga ämnena och i det sedvanliga arbetssättet också kan 
blomma ut och ta för sig på helt nya sätt när det får arbeta entreprenöriellt med UF. 
En entreprenör gör enligt Mikael sin egen dagordning och följer sedan själv upp 
denna fram till och med deadline. En svagare elev som behöver tydliga instruktioner 
kan därmed få stora problem och är i stort behov av styrning och handledning. Om 
eleven inte är självgående utan är i behov av en tydlig styrning från lärarens sida 
resulterat detta i regel inte heller i mer än ett G i betyg. 
 

Men så ser man ju dem som inte är självgående, för en entreprenör är ju också 
självgående. Jag vet inte om det är en kombination av uppväxt och tidigare skolsystem 
som har vissa till några slags apatiska apparater som sitter och väntar på instruktioner, 
och de har ju inte en chans i det här UF. Jag har fått avbryta UF och så har elever fått 
göra ett eget arbete istället […] Oftast kan man ju ha tre grabbar eller tjejer, de är oftast 
inte blandat, som bara sitter och väntar på instruktioner, de är liksom helt 
institutionaliserade.. [läraren frågar] ”Har ni gjort det? [eleverna svarar] ”Va?” Det kan 
alltså inte göra något om jag inte står och hänger över deras axel och säger att du ska 
göra det där, det där och det där. Så för vissa kan det [UF] inte vara så bra.113

 
  

Även Lena och Anna är inne på en liknande diskussioner. Efter 25 år som lärare 
menar Lena att det för henne står klart att en viss grupp elever presterar mycket goda 

                                                           
111 Lennart, lärare Norra Centralskolan. Intervju 2011-05-09 
112 Lennart, lärare Norra Centralskolan. Intervju 2011-05-09 
113 Mikael, lärare Norra Centralskolan. Intervju 2011-05-09 
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resultat oavsett vad för arbetssätt eller arbetsuppgifter läraren använder sig av. De har 
ändå förmågan att alltid klara av de utmaningar som de ställs inför.  
 

Men så har du ju alltid i en klass ett gäng med elever som av olika skäl behöver mer 
pushning och min erfarenhet är ju att det är just de eleverna som har kan bli väldigt 
passiva och handfallna om de lämnas åt sin egna kreativa process. För där har man 
avvägningen. Vissa elever tycker det är jättekul och jättestimulerande att inte ha så 
mycket instruktioner för då får de ju själva forma sin uppgift. Medan andra blir 
jättefrustrerade av att de inte förstår vad de ska göra, för ”jag kan inte räkna ut det 
heller”.114

 
  

Anna i sin tur knyter an problematiken med det övergripande uppdraget som lärare. 
 

Som vanligt är det ju de starkaste eleverna som förhåller sig bäst och dem som har de 
tuffare de får det tuffare […] Det är ju där det är som klurigast och svårast. Hur ska 
man få med dem [de svagare]? Och många gånger kan det ju vara att, alla ska ju inte 
behöva göra lika, det står ju som en grundförutsättning i läroplanen. Du ska möta varje 
elev. Ja men alla kanske inte kan? Jag menar om du nästan inte kan läsa eller skriva, 
eller andra grejer, du kanske har svårt att vara i en grupp eller offentligt, då passar det 
ju inte alls. Då är det ju som att om du ska vara med i det där så är det ju som att säga 
att det inte går, och det tycker jag ju är skittaskigt mot den eleven.115

 
 

Mikael, Lena och Anna framhäver alla, om än på olika sätt, att läraren alltid riskerar 
att tappa en del elever som inte har förmågan att styra den egna kreativa processen. 
Lennart kan också sägas var av den uppfattningen då han identifierat tydliga skillnader 
i de olika årsgruppernas intresse för UF. De fordonselever som inte har ett intresse 
för UF kan även vara de elever som inte heller tilltalas av att ansvara för att fixa, 
ordna och styra upp en egen verksamhet. Lennart menar vidare att det i sammantaget 
i varje fordonsklass kan finnas ett par stycken elever som är intresserade av att driva 
egna företag. Mikael ser i sin tur att det i en klass på 25 elever kan finnas ett par tre 
stycken individer som är väldigt duktiga på att ta egna initiativ och staka ut en egen 
väg för att nå sitt mål. På frågan om det är möjligt att realisera entreprenörskap i 
skolan hade Hans som åsikt att skolan nog kunde säga sig ha lyckats men införandet 
av entreprenörskap om 20 procent av eleverna kunde anses vara goda entreprenörer. 
Flertalet av lärarna uppfattar således att en arbetsprocess som till stor del vilar på 
individens kreativitet inte alltid är optimal för samtliga elever i en klass och att detta 
kan medföra att vissa elever inte presterar särskilt goda resultat. Lena höjer även ett 
litet varningsfinger för vad som kan hända om läraren helt överlåter arbetsprocessen 
till eleverna att själva. Hon menar att läraren då också abdikerar från dess uppdrag att 
lära ut hur det metodiskt är möjligt att besvara en fråga. Om eleverna inte ges 
möjlighet till en sådan kunskap blir de utlämnade till att själva färdigställa en uppgift 
och först när de gjort detta, och läraren väl betygsätter slutprodukten, kanske bli 
upplysta om att slutresultatet inte var särskilt bra.  

Anna, som var en av tre lärare som drog paralleller mellan entreprenörskap i 
skolan och PBL, är inne på ett liknande resonemang och ser möjliga likheter mellan 
de problem som uppstod kring PBL och möjliga framtida problem med 
entreprenörskap i skolan.  

 
Ja men problembaserat lärande det var ju superinne för ett tag sedan och då skulle alla 
göra det tyckte skolledningen. Att man säger till eleverna att nu ska ni ordna det här 
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och så får de göra ungefär hur de vill. Och då var det många lärare som tycke ”oh gud 
vad skönt” och så satte de sig i lärarrummet och fikade. Så blev det helt katastrof, 
värdelöst, för man måste ju vara där och handleda dem [eleverna] hela tiden under 
processen och vara bollplank och ge feedback.116

 
 

Lena och Anna identifierade båda således, vilket också berörs i föregående kapitel, att 
det är oerhört viktigt att läraren fortsätter vara lärare samtidigt som han/hon vågar 
släppa kontrollen över arbetsprocessen. De ser sammantaget svårigheterna i denna 
växelverkan som ett möjligt problem med lanserandet av entreprenörskap i skolan. 
Både Pär och Lena uttrycker vidare en oro för att en ökad handledning av elever 
också i större omsträckning kräver att läraren arbetar på individnivå och att detta kan 
resultera i en större arbetsbörda för läraren. Lena ser ett problem med att god 
handledning försvåras av allt större elevgrupper medan Pär menar att en ökad 
handeldning av elever möjligtvis måste resultera i ett förändrat arbetssätt hos lärare, 
arbetslag och skolor. 

 
Figur 7. Av lärarna uppfattade problem med entreprenörskap i skolan. 

Genom att systematisera de av intervjupersonerna uppfattade problem som ett 
entreprenöriell undervisningsätt i skolan kan medföra, framgår att de upplevda 
problemen sträcker sig från elevorienterade problem till lärar- och skolorienterade 
problem. Likt ovan nämnts framgår det som tydligt att lärarna främst identifierar att 
det är de elever som inte besitter en naturlig initiativförmåga och som även kan vara i 
behov av tydliga instruktioner, till exempel instuderingsfrågor i punktform, som de 
elever som får störst problem med arbetssättet. Det är möjligtvis även så att det är 
dessa elever som också visar minst intresse för att driva eget och som i framtiden 
hellre arbetar som anställda och inte som egna företagare. Den hos lärarna upplevda 
problematiken med att arbetssättet inte passar alla elever och att det inte heller går att 
tvinga eleverna till att vara initiativrika och kreativa, gör att lärarna kan få svårigheter 
med att möta varje elev efter dennes förutsättningar. Som ett resultat av denna 
problematik kan läraren helt enkelt tvingas att frångå det entreprenöriella arbetssättet 
och ge vissa elever andra typer arbetsuppgifter som först och främst inte bygger på 
elevernas egen kreativitet och initiativförmåga. Det står samtidigt klart att det även 
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finns elever som presterar bättre resultat när de själva får styra den egna 
arbetsprocessen än när de måste förhålla sig till mer eller mindre tydliga ramar och 
instruktioner. 

Som tidigare nämnts framhäver intervjupersonerna att det är av stor vikt att 
läraren inte träder undan och avsäger sig sin lärarroll när denne genomför 
entreprenöriell undervisning. Det är viktigt att läraren fortsatt är närvarande i 
klassrummet och genom en aktiv handledning hjälper eleverna i deras arbetsprocess. 
Genom att inte ge svar i form av rätt eller fel, utan istället kanske debattera och på 
detta sätt ifrågasätta delar av elevernas arbeten, får elever själva komma med egna 
lösningar och på detta sätt avvärja diverse fällor och problem. Detta är ett arbetssätt 
som emellertid kan vara enklare att genomföra i teorin än i praktiken och två av 
lärarna förtydligar att arbetssättet, om handledningen skall vara av önskad kvalité, är 
mycket tidskrävande. Lärarna framhäver även farhågor för att arbetssättet, som på ett 
tydligt sätt inriktar sig mot att möta eleverna på individnivå, därför också är 
svårgenomförbart i allt för stora elevgrupper. Orsakerna till ovanstående problem är 
inte direkt relaterade till eleverna och rör sig därmed, likt figuren ovan tydliggör, mot 
att vara mer orienterade mot den enskilda läraren och skolan.  
Det är även mycket intressant att problematisera huruvida en lärare eller en skola i 
grund och botten måste vara entreprenöriell till sitt sätt för att en entreprenöriell 
undervisningsform skall vara effektiv? Som figuren ovan förevisar är detta en 
problematik som främst är av skol- eller lärarorienterad art. Kan en lärare som inte 
uppfattas som särskilt innovativ eller kreativ, som är innanför sin box och som inte är 
intresserad av att arbeta med handling på individbasis, också utbilda elever i 
entreprenörskap? Denna diskussion bör vidare kunna sättas i samband med 
diskussionen om det överhuvudtaget är möjligt att utbilda entreprenörer? Med 
utgångspunkt i lärarnas svar framgår det att eleverna uppfattas förfoga över en 
naturlig kreativitet men att alla, av en eller annan anledning, inte alltid är intresserade 
av att nyttja denna. Med detta sagt bör detta kunna framhävas att skolan kan 
frambringa kreativa individer. Om detta emellertid kan likställas med att skolan även 
kan fostra entreprenörer avgörs högst troligtvis av den innebörd som 
entreprenörskapsbegreppet tillskrivs. Detta är om möjligt frågeställningar som 
skolverk och skoledningar kommer att få arbeta vidare med och som det utifrån ett 
forskningsperspektiv vore intressant att arbeta vidare med. 

Sammantaget påvisar undersökningen att de undervisningssätt som 
intervjupersonerna framhävt som essentiella för att kunskapsförmedlingen i 
klassrummet skall kunna betecknas som entreprenöriell, och som uppsatsen redogör 
för i föregående kapitel, kanske inte alltid passar en överväldigande majoritet av 
eleverna i klassrummet. Detta resultat bekräftar idén om att det inte heller finns något 
specifikt arbetssätt eller undervisningsform som passar samtliga elever i skolan. Det är 
emellertid tänkvärt att lärarna så tydligt identifierar att det är de svagare eleverna som 
främst kan komma att hamna i kläm när lärarna bedriver entreprenöriell undervisning. 
Undersökningen klarlägger även att det är av stort vikt att skolan ger lärarna de 
förutsättningar som de behöver för att kunna bedriva undervisning av entreprenöriell 
art. Om läraren till exempel arbetar med entreprenörskap elevgrupper kommer det 
högst troligtvis uppstå problem med att få handledningsarbetet att fungera. Om 
läraren inte ges möjligheter att på individnivå vägleda och stötta eleverna kommer 
arbetssättet troligtvis göra större skada än nytta både för elever och för lärare. I det 
långa loppet undermineras då det ursprungliga syftet med entreprenörskap i skolan. 
Det bör slutligen även nämnas att den tidigare nämnda upplevda bristen på tid för att 
sätta sig in i vad som menas med lanseringen av entreprenörskap i skolan, i framtiden 
högst troligtvis kommer att skapa nya svårigheter som lärarna måste handskas med. 
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5.4 Varför införs entreprenörskap? 
 
Samtliga lärare utom en ser den nuvarande borgerliga regeringens politik som en 
grundläggande orsak till att entreprenörskap till höstterminen år 2011 införs som ett 
ledord inom den svenska skolan. Tillskillnad från de andra lärarna ser Pär å sin sida 
gymnasiereformen som baserad på en ganska bred politisk uppgörelse. Flertalet lärare 
påpekar emellertid att socialdemokraterna för tillfället också kan sättas i samband med 
en politik som strävar efter att öka entreprenörskapet i landet. Sammantaget uppfattar 
alltså lärarna att det finns politiska motiv bakom lanserandet av entreprenörskap i 
skolan. Lärarna tycks även uppfatta det som att politikerna har identifierat att 
samhället nu efterfrågar, vad politiker uppfattar som, nya former av kunskap och att 
lanserandet av entreprenörskap i skolan är ett led i att forma medborgare som 
förhåller sig till sin omvärld på ett annat sätt än tidigare generationer.    

 
Jag tror helt enkelt att de har sett att, om du är krass, det är en avlastning för 
statssystemet, en lösning för dem, att om man uppmuntrar de som går i skolan att 
tänka i de här entreprenöriella banorna får de en chans i att se möjligheterna i att starta 
något eget efter avslutad studietid. Då tar man ju bort från arbetslöshetssystemet och 
får igång en massa intressanta småföretag som kan vara till gagn för Sverige.117

 
 

Jag tror man vill ha fram individer i samhället som är bättre på att ta initiativ, starta 
egna grejer, och komma igång, med förhoppningen att det i framtiden ska leda till mer 
företagande. Och att de som jobbar inom företag även ska bli mer drivtiga kanske, 
kunna hitta på lösningar som ska hjälpa det företaget dem jobbar på. Det tror jag är 
syftet egentligen, att man vill få fram en ny typ av vuxna individer som kommer ut från 
gymnasieskolan.118

 
 

Lärarnas uppfattning om huruvida dagens samhälle efterfrågar en ny typ av kunskap 
är emellertid svårare att urskilja. Allt som allt värdesätts initiativförmåga och 
kreativitet hos samtliga lärare men att dessa kunskaper av lärarna skulle uppfattas som 
nya går samtidigt att avskriva. Samtliga lärare refererar emellertid till en övergripande 
samhällsutveckling som en orsak till att entreprenörskap och entreprenöriellt lärande 
införs i skolan. Det är i huvudsak uppfattningen av att det idag ställs andra krav på 
arbetstagarna än tidigare som utgör grundfundamentet i denna uppfattning.  

 
Jag brukar säga det att om man vill bli anställd idag så är de viktigaste egenskaperna att 
man kan ta egna initiativ och det kan en entreprenör. Han är inte rädd och han kan ta 
egna initiativ och ser vilken väg man kan ta för att nå fram till målet.119

 
 

Lärarna uppfattar det som att det är Sveriges utveckling från att ett starkt industriland, 
med låg arbetslöshet och stor offentlig sektor, till dagens teknik- och 
kunskapsbaserade samhälle, med en jämförelsevis hög arbetslöshet, som legat till 
grund för att nya kompetenser och färdigheter idag värdesätts hos näringsliv och 
tillverkningsindustri. Lena klargör till exempel att det nu är upp till var och en att bli 
sin lyckas smed medan Hans ser en samhällsutveckling med färre stora företag. Han 
är även den enda läraren som tydligt klargör att han är av uppfattningen att det är 
arbetsmarknaden som i sällskap med regerande politiska partier styr skolan och att 
om arbetsmarknaden inte vill ha något, till exempel en viss typ av kunskap, så 
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tillhandahålls grovt sett inte heller den kunskapen av skolan. Hans menar alltså att 
näringslivet, och om möjligt även tillverkningsindustrin, efterfrågar entreprenörskap 
och att skolan därför också tillhandhåller entreprenörskap.  

Maria ser likt de övriga lärarna den borgerliga regeringen och den övergripande 
samhällsutveckling som grundfundament till införandet av entreprenörskap i skolan. 
Hon gör emellertid även ytterligare en koppling mellan introduktionen av 
entreprenörskap i skolan och uppkomsten av det så kallade curlingsamhället. 
 

Jag fick en association till curlingsamhället där vi sopat runt dem och nu måste vi lära 
dem att ”nu måste du ta eget ansvar igen, för det har nu gått så många år där ni har 
sluppit”. För att det är någon mamma som har tagit bort allt obehagliga saker. Det 
handlar ju inte bara om att allting ska vara bra de måste ju ta och stöta på problem 
också som de måste hantera och lära sig av.120

 
  

Anna positionerar införandet av begreppen i den rådande skoldebatten och ställer sig 
frågande till om införandet av entreprenörskap och entreprenöriellt lärande egentligen 
kan samställas med borgerliga regeringens övriga skolpolitiska mål. Att höja den 
allmänna kunskapsnivån hos svenska elever genom att använda entreprenörskap eller 
ett entreprenöriellt lärande är inget Anna tror på.  
 

Våra elever har ju för låga kunskaper när de kommer till gymnasiet. De måste ju ha 
repetitionskurser i matematik, fysik och NO för att klara av vidare studier. Och det är 
ju hårresande egentligen, men jag tror inte att vi kommer nå högre resultat i gymnasiet 
genom att lägga in entreprenöriellt lärande.121

 
 

Figur 8. Lärarnas syn på orsaker till lanserandet av entreprenörskap i skolan. 

 
Det är alltså tydligt att lärarna både ser partipolitiska beslut och en allomfattande 
pågående samhällsutveckling som två överlappande huvudorsaker till lanserandet av 
begreppen entreprenörskap och entreprenöriellt lärande i skolan. Lärarna framhåller 
vikten av att eleverna måste vara kreativa och innovativa, samt om möjligt även en 
know-how för att driva företag, för att de ska klara sig på framtidens arbetsmarknad. 
Lärarnas värdesättande av en initiativkraft och kreativitet går att sätta i samband med, 
i den i bakgrundskapitlet nämnda, Richard Floridas tes om framväxandet av en ny 
social klass vars viktigaste egenskap och verktyg är kreativiteten. Florida betonar att 
det är individers kreativitet som tillsammans med ett tolerant och heterogent 
samhällsklimat utgör den mest betydelsefulla drivkraften för ekonomisk tillväxt. I och 
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med detta menar Florida också att det är de medborgare som är kreativa som 
samhället också värdesätter allra högst. Sammantaget är det möjligt att skönja sådana 
åsikter även bland intervjupersonerna i denna undersökning. 

De av lärarna identifierade partipolitiska orsakerna bakom lanserandet av 
entreprenörskap och entreprenöriellt lärande kan också analyseras i ljuset av Floridas 
resonemang. Hos ledande politiska partier i landet bör det finnas ett intresse för att se 
till att samhällets medborgare också förfogar över den värdefulla egenskapen 
kreativitet. I undersökningens inledande kapitel klargörs dessutom att kreativitet av 
EU ses som en nyckelkompetens för EU-medborgare. Om de politiska partierna 
genom reformer av samhället, till exempel genom omdaningar av skolan, ser till att 
medborgarna fostras till att bli kreativa individer, samtidigt som samhället genomsyras 
av tolerans och mångfald. Då stannar den kreativa klassen inom Sveriges gränser och 
därmed växer sig den svenska ekonomin sig starkare. Floridas argumentationer kan i 
sin tur sättas i relation till Manuel Castells resonemang om dagens nätverkssamhälle 
där den nya informations och kommunikationsteknologin resulterat i att länder och 
regioner tävlar om arbetstillfällena på en global arbetsmarknad. EU och OECD kan 
om möjligt sägas vilja framhäva vikten av medborgarnas kreativitet för att på detta 
sätt värna om regionens ekonomiska tillväxt och därmed stärka dess konkurrenskraft 
gentemot andra regioner. Det faktum att EU och OECD varit drivande i arbetet med 
att framhäva betydelsen av entreprenöriella egenskaper hos medborgarna inom 
regionen, för att på detta sätt förbättra regionens internationella konkurrenskraft, 
tyder på att det hos organisationerna finns en ambition till att förändra EU-
medborgarnas attityder. Utifrån ett sådant perspektiv är det intressant att framhäva 
Jörgen Froms kommentarer om att entreprenörskapsutbildning i skolan kan ses som 
ett försök att skapa en gemensam europeisk läroplan där vikten av entreprenörskap 
poängteras. Genom att fostra medborgare till entreprenörer, som tack vara sin 
kreativitet och initiativförmåga ser till att försörja sig själva, formas ett samhälle där 
individens personliga kvaliteter får allt större betydelse för den enskilde människans 
möjligheter till att nå välstånd. Entreprenörskap i skolan kan därför även ses som ett 
verktyg som makthavare kan använda för att korrigera och/eller förändra 
medborgarnas förhållningssätt. I det långa loppet förändras därmed även samhällets 
värdegrund. 
 
5.5 Konklusion  
 
I denna kortare resultatsammanfattning besvaras uppsatsens huvudfrågeställning.  
Den övergripande huvudfrågeställningen bygger som tidigare nämnts på de fyra 
delfrågeställningarna varvid svaren från dessa frågeställningar utgör 
grundfundamentet för denna konklusion.  

Intervjupersonernas åsikt om entreprenörskap i skolan tog föga förvånande 
först och främst sin utgångspunkt i det innehåll som den enskilda individen valde att 
ge begreppet. Det framgick emellertid att lärarna, oavsett inställning till eller 
uppfattning om entreprenörskap eller entreprenöriellt lärande, uppfattade att de två 
begreppen hängde ihop. Entreprenöriellt lärande ansågs av intervjupersonerna främst 
vara ett arbetssätt och ett verktyg för entreprenörskap i skolan. Tre av lärarna drog 
även paralleller mellan ett entreprenöriellt lärande och ett problembaserat lärande. 
Det bör emellertid även noteras att lärarna sammantaget var lite osäkra på vad 
begreppet entreprenöriellt lärande egentligen innebar. När lärarna beskrev hur de i 
framtiden skulle arbeta med entreprenörskap i skolan utgick de från redan nyttjade 
undervisningsmetoder. Ämnesövergripande arbete, UF- och projektarbeten och att 
värdesätta nyfikenhet hos eleverna var exempel på tillvägagångssätt som 
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intervjupersonerna satte i samband med entreprenörskapsarbete i skolan. Genom att 
dela upp de av lärarna identifierade arbetsmetoderna, och placera dessa på en 
gradlinje med motpolerna undervisningsstrategier/undervisningsinnehåll och 
undervisningsstruktur/undervisningsform, blev det tydlig att vissa tillvägagångssätt utgick 
från innehållet i undervisningen, medan andra utgick från strukturen av 
undervisningen. Att det enligt lärarna redan finns etablerade arbetsmetoder som 
överensstämmer med ett entreprenörskapsarbete i skolan kan ses som ett tecken på 
att lärarna inte ser entreprenörskap i skolan som någon ny företeelse. Sammantaget 
framgick det även att lärarna är osäkra på vad Skolverket och regeringen avser med 
lanseringen av entreprenörskap i skolan. Lärarna har sammantaget också en liten 
insikt i vad dessa begrepp betyder för Skolverk och regering. Det är främst den 
upplevda bristen på tid att sätta sig i in i begreppens egentliga betydelse som av 
lärarna anses vara orsaken till denna osäkerhet.   

I och med att lärarna inte uppfattade entreprenörskap i skolan som något nytt, 
och att det därför enligt lärarna finns etablerade metoder för undervisning i 
entreprenörskap, var det möjligt att granska de problem som enligt lärarna uppstod 
när de jobbade med arbetssättet. Studien klargör att dessa upplevda problem sträcker 
sig från elevorienterade problem till lärar- och skolorienterade problem. Ett exempel 
på ett av lärarna upplevt elevorienterade problem tar sin utgångspunkt i att 
arbetsprocessen som sätts i samband med entreprenörskap i skolan, ofta vilar på 
elevernas egen kreativitet och initiativförmåga. Då svagare elever enligt lärarna kan 
lida brist på dessa förmågor är det främst också de svagare eleverna som får problem 
med entreprenörskapsundervisning. Lärarna satte sammantaget också 
entreprenörskap i anknytning till en handledning av eleverna. De underströk vikten av 
en god handledning och att läraren inte avsäger sig sitt ansvar för att fortsatt vägleda 
elever i hur de till exempel metodiskt bemöter problem som de stöter på. Ett av 
intervjupersonerna upplevt lärar- och skolorienterat problem var att läraren kan 
hindras av att på individnivå kunna handleda elever om elevgrupperna blir allt för 
stora.  

Till sist framgick det att lärarna urskiljer partipolitiska beslut och en 
övergripande samhällsutveckling som två sammanbundna huvudorsaker till 
lanserandet av entreprenörskap i den svenska skolan. L

Uppsatsens huvudfrågeställning var med avsiktlighet tämligen övergripande och 
som ett direkt resultat av detta blir det svårt att finna ett bestämt svar på 
frågeställningen. Ovanstående besvarande går emellertid att återknyta till 
undersökningens syfte då det på ett tämligen gott sätt återspeglar dels 

ärarna ser kreativitet och 
initiativförmåga som egenskaper som eleverna behöver ha med sig för att klara sig på 
arbetsmarknaden. Samhällsutvecklingen premierar fortsatt dessa egenskaper och det 
faktum att entreprenörskap lanseras i skolan kan ses som ett tecken på att 
makthavarna vill att skolan ska fostra individer som besitter en idérikedom och 
skaparförmåga. Detta är i sin tur något som kan sättas i samband med 
samhällsteoretiska ansatser av Manuel Castells respektive Richard Florida. 
Lanserandet av entreprenörskap i skolan bör således ses i ljuset av ett globalt 
nätverkssamhälle som värdesätter individers kreativitet.  

hur det är 
möjligt att karakterisera och definiera de undersökta begreppen, samt dels hur 
intervjupersonerna ser på framväxten och implementeringen av entreprenörskap och 
entreprenöriellt lärande i den svenska skolan.   
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