
 

Examensarbete                                                                            
Grundnivå II 
Entreprenöriellt lärande i gymnasiet 
 
 
Elever och en samordnares uppfattning om entreprenöriellt 
lärande 
 
 
 
 
 
 
Författare: Anneli Persson 
Handledare: Dèsirèe von Ahlefeld Nisser 
Examinator: Ina von Schantz Lundgren                             Högskolan Dalarna 
Termin : vt 12                                                                     791 88 Falun 
Program:Vidareutbildning av lärare(VAL-projektet)           Sweden 
Ämne/huvudområde:Pedagogiskt arbete                          Tel 023-77 80 00 
Poäng: 15 hp



 

2 
 

FÖRORD 

Jag vill rikta ett stort tack till alla de personer som har gjort det möjligt för mig att genomföra 

denna studie. 

Först och främst vill jag tacka de elever som ställde upp på samtal, utan er hade det aldrig 

blivit en studie. Det var mycket konstruktiv information från elevens perspektiv. 

Jag vill också tacka lärare som hjälpt till att arrangera  tillfälle att genomföra dessa samtal. 

Jag vill även tacka min handledare Dèsirèe von Ahlefeld-Nisser som under hela processen har 

gett tydliga, ärliga och uppmuntrande kommentarer. 

Till sist vill jag tacka kollegor och familj som i tid och otid fått stå ut med en frånvarande, 

skrivande Anneli, men som trots detta ändå varit oerhört förstående och stödjande. 

 

Stockholm  i maj 2012 

Anneli Persson 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3 
 

ABSTRAKT 

Denna studie har som syfte att undersöka elevers och lärares definitioner av begreppet 

entreprenöriellt lärande och samtidigt kartlägga deras föreställningar om begreppets 

användbarhet i arbetet med att utveckla gymnasieskolan. För att söka information gjordes en 

bakgrundsstudie i skolans styrdokument, i relevant litteratur och i aktuell forskning. Samtal 

utfördes med elever på handelsprogrammet i gymnasiet och med en samordnare. Samtalen 

analyserades i förhållande till vad som sades om lärandesituationen, elevers kompetenser, 

elevers motivation, lärarens roll samt kritik mot entreprenöriellt lärande. Studien är en 

kvalitativ studie.  

Resultatet ger uttryck för att det entreprenöriella lärandet är en benämning på lärande i ett 

sociokulturellt perspektiv. I det entreprenöriella lärandet arbetar man med gränsöverskridande 

tema, i projektform och i kontakt med näringslivet och den offentliga sektorn.   

 

 Sökord: Entreprenöriellt lärande, entreprenörskunskap i skolan      
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1 Inledning  

1.1 Presentation och förklaring av valet av intresseområden                                                                                                                    

Entreprenöriellt lärande ska genomsyra utbildningen i både skolan och utbildningsväsendet i  

Sverige och övriga  EU.  Denna studie handlar  om att  fördjupa förståelsen för begreppet 

entreprenöriellt lärande. I studien görs också en undersökning av några elevers syn på, 

upplevelse av och åsikt om hur det fungerar med entreprenöriellt lärande i praktiken på en 

gymnasieskola. Sedan förs också ett resonemang om hur det i utbildningen som genomsyras 

av entreprenöriellt lärande, påverkar hur man kan  göra för att möta olika elever och deras 

behov på ett professionellt sätt. Både  elever i behov av särskilt stöd, elever som behöver 

något motivationshöjande och  den eleven som är i stånd att komma långt. Dessutom hur 

samhällets behov av kompetens nu och i framtiden påverkar och påverkas av skolans och 

utbildningsväsendets arbetssätt. I läroplanens direktiv och även EU förespråkar att det 

entreprenöriella lärandet ska löpa genom skolan och utbildningsväsendet som en röd tråd. 

Ambitionen är också att sätta in begreppet entreprenöriellt lärande  i ett vidare politiskt och 

historiskt sammanhang. Samt att få en inblick i olika sätt att arrangera lärandesituationen. 

 

1.2 Definition av begrepp entreprenöriellt lärande och entrepenörskunskap 

Entreprenöriellt lärande stimulerar kreativitet, viljan att ta ansvar och att nå måluppfyllelse.  

Entreprenörskap premierar ett förhållningssätt att utbilda entreprenörer för att starta och driva 

företag (Otterborg, 2011) hänvisar vidare till (regeringskansliet, 2009). 

Att utveckla och stimulera kompetenser som att ta initiativ, ansvar och att omsätta 

idéer till handling… 

Utveckla nyfikenhet, självtillit, kreativitet, och samarbetsförmåga 

Samarbete med omvärlden, verklighetsanknutet, samverkan med arbetslivet  

(Skolverket.se, Entreprenörskap i styrdokumenten). 

 

 

1.3. Syfte och frågeställning                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 Syftet med detta arbete har varit att undersöka elevers och lärares definitioner av begreppet 

entreprenöriellt lärande och samtidigt kartlägga deras föreställningar om begreppets 

användbarhet i arbetet med att utveckla gymnasieskolan. 

 

Delfrågeställningar i denna studie har varit följande: 
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1. Hur bedömer man att entreprenöriellt lärande kan fungera i olika pedagogiska 

situationer? 

2. Hur bedömer man det entreprenöriella lärandets effekter på elevers drivkraft och 

motivation? 

3. Identifierar elever och lärare någon specifik bildnings- och kunskapssyn som kan 

knytas till idèerna om entreprenöriellt lärande? 

4. Vilka aspekter av det entreprenöriella lärandet uppfattar man som särskilt värdefulla 

när det gäller att uppfylla läroplanens allmänna mål om aktiva och kunskapssökande 

elever?  

 

1.4. Arbetets disposition 

I det inledande avsnittet har intresseområden presenterats liksom några definitioner av 

begreppen entreprenöriellt lärande och entreprenörskunskap. Det har redogjorts för syfte och 

frågeställningar. I det följande kapitlet görs ett försök att sätta in entreprenöriellt lärande i ett 

större sammanhang. Bland annat redovisas vad som skrivs om entreprenörskap i Skolverkets 

regelverk och kursplaner. Några kritiska tankar tas upp liksom lärande och kunskapssyn. I 

metodavsnittett har det beskrivits hur studien genomförts och vilken metod som använts. 

Vidare i resultatavsnittet har resultatet redovisats under rubrikerna;  

1. Från lärare och ämne till elev och mål 

2. Mål 

3. Interaktivt lärande 

4. Lärar- och elevrelationer 

5. Meningsfullhet och motivation 

6. Ansvarskänsla och personlighetsutveckling 

 

Slutligen i den avslutande diskussionen har resultatet diskuterats i studiens frågeställning;  

1. Hur bedömer man att entreprenöriellt lärande kan fungera i olika pedagogiska 

situationer? 

2. Hur bedömer man det entreprenöriella lärandets effekter på elevers drivkraft 

och motivation? 

3. Identifierar elever och lärare någon specifik bildnings- och kunskapssyn som 

kan knytas till idèerna om entreprenöriellt lärande? 

4. Vilka aspekter av det entreprenöriella lärandet uppfattar man som särskilt 

värdefulla när det gäller att uppfylla läroplanens allmänna mål om aktiva och 

kunskapssökande elever?  
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 2. Bakgrund 

Syftet med detta avsnitt är att sätta in min studie i ett större sammanhang. Skolan har ett 

samband med samhället och därför ges här en bakgrund av samhällsutvecklingen och den 

nuvarande gymnasiereformen 

 

2.1  Definition om var direktiv om entrepenöriellt lärande kommer ifrån. 

Det är ett önskemål från regering, FN och EU att lärandet ska vara arrangerat på ett sätt att 

entreprenöriellt lärande löper som en röd tråd genom undervisningen på alla 

gymnasieprogram (forskning.se, Tema entreprenörskap i skolan).  

Tillväxtverket säger: 

Entreprenörskap är 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 och ekonomiska 

sammanhang. (forskning.se, Vad är entreprenörskap?) 

 

2.2  Skolverkets regelverk och kursplan 

Skolverkets strävan att stimulera arbetet med entreprenörskap och entreprenöriellt lärande i 

skolan är på uppdrag av regeringen 2009 (skolverket.se,  Hur ska elever bli entreprenöriella). 

Denna strävan mot att arbeta med ett entreprenöriellt lärande i skolan kan spåras tillbaka till 

1980 i Europa. EU och OECD
1
  initierade utbildningspolitiken hos medlemsländerna. Dock 

beskrevs sättet att arbeta med andra termer än entreprenörskap och entreprenöriellt lärande 

men gick ut på se vad som följer:  

Målet var att omforma utbildningssystemet till näringslivets behov (Otterberg, 2011 s. 66). I 

skolans styrdokument Lpf 94 formuleras att mer fokus ska läggas på kritiskt tänkande, 

flexibilitet, ökat eget ansvar och att skolan ska ha mer kontakt med arbetslivet. Skolan skall 

sträva mot att varje elev i gymnasieskolan, komvux och så långt det är möjligt, i 

gymnasiesärskolan och särvux, ha kunskaper som utgör en referensram som alla i samhället 

behöver. Eleverna ska lära sig att hantera en alltmer komplex verklighet, med stort 

informationsflöde och en snabb förändringstakt. Eleven ska vidare kunna betrakta information 

kritiskt samt ha en analytisk förmåga. Eleven ska också få kunskaper som är anpassade till ett 

samhälle där medborgaren fortsätter att lära hela livet. Eleven bör också ha social kompetens 

och ha en kommunikativ förmåga (escandinavo.com, Lpf 94; 5&6) 

 I skolorna arbetar vi nu under Lgr 2011 och GY11 som är en skolreform där kursplaner, mål 

och betygsskalor är förändrade. Ett exempel här: 

                                                           
1
 OECD (Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling) 
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 Entreprenörskap ska ingå i utbildningen på alla program. I examensmålen för 

naturvetenskapsprogrammet syns det i skrivningarna om ansvarstagande, 

samarbetsförmåga, initiativförmåga och att omsätta idéer i praktisk handling. Det står 

också att elevernas nyfikenhet och kreativitet ska stimuleras i utbildningen. Eleverna 

kan arbeta med öppna uppgifter samt uppmuntras till kreativa redovisningsformer, 

tvärvetenskapliga projekt och olika typer av samarbeten och samverkan med 

omvärlden (skolverket.se, Publikation, Gymnasieskola 2011, s. 249).  

Skolverkets har iscensatt en kartläggning över hur huvudmännen i landets skolor arbetar med 

entreprenörskap och entreprenöriellt lärande. I skolmännens beskrivningar av effekterna av 

det pågående entreprenörsarbetet återkommer ökad kreativitet hos eleverna, ökat 

självförtroende och ökad förmåga att se samband. Knappt två tredjedelar av personalen i de 

kommunala skolorna uppger att de känner till begreppen entreprenörskap respektive 

entreprenöriellt lärande  och drygt en tredjedel i de fristående skolorna. Däremot bedömmer 

huvudmännen i friskolorna att de stimulerar kreativitet, samarbete och problemlösning i högre 

grad (enligt undersökningen) än de kommunala skolorna ( skolverket.se, Kartläggning av 

entreprenörskap i skolan ).  

 

2.3 Entreprenöriellt tänkesätt och politiska värderingar                                                 

Inom styrdokumenten för skolan betonas det både från EU och från Sveriges regering att det 

entreprenöriella tankesättet ska löpa som en röd tråd igenom skolan. Det framstår som 

naturligt att se den ekonomiska nyttan infrias med de andra lärandemålen. Det är således 

naturligt att betona kunskapernas och undervisningens värde för ekonomin (Dahlstedt 2011 s. 

179)  Här kan man se ett motstånd från en del håll i lärarekåren och skolvärlden. Kanske det 

är en motsättning mellan affärsvärlden och den akademiska världen? Ett exempel på detta är 

att löftet om en befrielse från den traditionella undervisningens hinder för den personliga 

utvecklingen går hand i hand med den ekonomiska nyttan (ibid). I Dahlstedt (2011) står det 

vidare att det är ett utbildningspolitiskt regimskifte ifrån att utbildningssystemet vilade på 

principer som icke-segregering, social utjämning, jämlikhet, generell medborgarkompetens 

och offentligt utbildningsansvar. Schullerqvist (1995) i Dahlstedt (2011, s 182) anser att 

utbildning ses som en investering som kan ge avkastning i form av ökad tillväxt och 

internationell konkurrenskraft. Lindensjö & Lundgren (2000) i Dahlstedt (2011, s.183) hävdar 

att  synen på utbildningens roll i början av 80-talet börjar att förändras ifrån att vara ett medel 

att utjämna klyfter och motverka kapitalismens mest polariserande kyftor  till att mer betona  

individens ansvar och valfrihet. Istället för att prata om jämlikhet pratar man om lika värde 

(Hwang, 2002 i Dahlstedt, 2011, s.183). 
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2.4  Kritiska tankar om entreprenörskunskap i skolan 

Det finns kritiker som menar att entreprenöriellt lärande är ett begrepp som inte är helt tydligt 

och också ifrågasätter värdegrunden som det entreprenöriella lärandet stå för. Från Lgr 94 och 

till dagens styrdokument synliggörs ett växande intresse för entreprenöriellt lärande vilket kan 

sättas in i ett sammanhang av samhälleliga förändringar liksom påtryckningar från EU och 

OECD. I Sverige har den sittande regeringen makten att påverka skolan till en viss del och på 

kort sikt. Gymnasiereformsförslaget GY 07 avbröts när den borgeliga partierna kom till 

makten. En viktig orsak till att reformen blev uppskjuten var att regeringen  ville separera 

högskoleförberedande program och yrkesförberedande program samt dessutom satsa på 

lärlingsutbildningar. Detta för att minska avhopp och höja kvalite på gymnasieutbildningen 

(sweden.gov.se, regeringskansliet).  

 

2.5 Entreprenöriellt lärande  

Arbetssättet kan spåras tillbaka till 80-talet men begreppet entrepenöriellt lärande började 

användas 2009 på uppdrag av regeringen (Otterberg, 2011) som hänvisar till (sweden.gov.se, 

regeringskansliet). Är begreppet entreprenöriellt lärande en annan benämning på en 

utveckling i skolan som ändå hade skett? Med att arbetssättet kan spåras tillbaka så långt 

beror på att det står i Lgr 94 / att elever ska tänka kritiskt, analysera, vara kommunikativa, ha 

social förmåga, hantera en alltmer komplex verklighet med stort informationsflöde och snabb 

förändringstakt (escandinavo.com, Lgr 94). Knappt två tredjedelar av personalen i de 

kommunala skolorna uppger att de känner till begreppen entreprenörskap respektive 

entreprenöriellt lärande  och drygt en tredjedel i de fristående skolorna. Däremot bedömmer 

huvudmännen i friskolorna att de stimulerar kreativitet, samarbete och problemlösning i högre 

grad (enligt undersökningen) än de kommunala skolorna (Skolverket.se, Kartläggning av 

entreprenörskap i skolan). 

 

 

2.6 Lärande och kunskapssyn 

Olika aspekter på lärande och kunskapssyn och samband med ett entreprenöriellt lärande. 

 

 

2.6.1 Var vi befinner oss med det entreprenöriella lärandet 

Ett lärande som utgår från varje individ och som sker till stor del i ett socialt sammanhang är 

att betrakta som ett lärande i ett  sociokulturellt perspektiv. Säljö (2000) skriver att mänskligt 

lärande kan beskrivas på många olika nivåer och på många vetenskapliga språk (s. 18). 

Stensmo (2006) skriver att lärandet sedan antiken växlat mellan ämnescentrerat 
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(vetenskapsteori) och elevcentrerat (progressivt) samt perennialism (historiskt) och 

rekonstruktionism (framtidsorienterat). Om vi placerar dessa i ett positioneringskryss  

befinner vi oss om vi arbetar aktivitetspedagogiskt med gränsöverskridande visionära 

projektarbeten och temastudier i ett lärande dominerat av elevcentrerat och framtidsorienterat 

(ibid s. 239).  Arbetet sker i team, i projekt och med tematiskt lärande. Det är entreprenöriellt 

lärande med andra ord. I ett entreprenöriellt lärande lär man sig  arbeta i team och projekt men 

också att ha en personlig väg fram mot ett bestämt mål. Ett exempel på lärandet som tematiskt  

är att bestämma ett tema att arbeta med. Detta tema som exempelvis kan vara att tillverka 

något för att samla in pengar till att hjälpa cancersjuka barn arbetar man då med 

ämnesövergripande. Entreprenöriellt lärande är ett sätt att få företagsvärld och skolvärld att 

samverka. Det är  meningen att utbildningen ska främja personlig utveckling men också  göra 

eleverna i skolan användbara ute i arbetslivet. Med den traditionella till större delen teoretiskt 

inriktade skolan har inte alla elever lätt att lära sig tillräckligt för att nå målen i kurserna och  

de skulle kunna nå längre och mer komma till sin rätt i den aktivitetspedagogiska typen av 

lärande. Resurserna enligt min åsikt i form av lärare och assistenter till elever är  viktiga, för 

att bättre kunna nå eleven och gemensamt söka en positiv och konstruktiv lärandesituation. 

 

2.6.2 Olika förutsättningar och olika intelligens och kunskap 

I projekt och i tematiska lärosituationer samt entreprenöriellt lärande är olika kompetens 

viktig därför bör man reflektera över elevers förmågor och kunskap. Howard Gardner pratar 

om olika förutsättninga och kompetenser som han kallar olika intelligenser, han delar in dessa 

förutsättningar i åtta olika, språklig, social, intrapersonell, kroppslig-kinestetisk, visuell-

rumslig, naturalistisk, logisk-matematisk och matematisk (Forsell, 2005 s. 225). Han undrar i 

sin bok om de sju intelligenserna om det är meningsfullt att lyfta en person ur sitt naturliga 

sammanhang och be henne utföra isolerade uppgifter som hon aldrig utfört tidigare. Senare 

kompletterade han med en åttonde intelligens, den naturalistiska ( ibid, 225) Det finns också 

elever som kan göra komplicerade praktiska arbeten där man normalt använder olika inlärda 

teoretisk fakta för att nå målet och kunna utföra det praktiska momentet perfekt, men när det 

ska beskrivas med ord eller skrivas ner på papper är det omöjligt för dessa elever enligt min 

egen erfarenhet.  Här kan man ju säga att det rör sig om ”tyst kunskap”.  Denna kunskapen är 

av typen man får genom att göra och sker i kraft av systematik (Hansson,2009 s.155). Jag 

menar att upprepa och att göra om igen, Dewey myntade begreppet ”learning by doing” 

(Hartman,2005 s.232). Så småningom får man en förtrogenhetskunskap (Hansson, 2009 s. 

147). Exempel jag kan tänka mig på detta är att cykla, som man säkert kan bryta ner och 

förklara i detalj hur man anpassar vikt, fart, se framåt och att styra men man gör det inte. 

 

2.6.3 Förväntningar och problem 

Förväntningarna både på eleverna från skolan och från eleverna på skolan spelar stor roll för 

läromiljön och elevernas utveckling. Därför är det olyckligt att projicera eventuella problem 

på eleven (Colnerud, 2002 s. 73). Jag beskrev i inledningen om elever i behov av särskilt stöd 
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och elever som behöver stimulans och motivation. En del både lärare och elever är av en typ 

som lätt tar till sig teoretisk kunskap och sedan kan redogöra för den. En annan typ av 

kunskap är den tysta ” kunskapen”, alltså sådant man kan göra utan att man kan sätta ord på 

det (Hansson, 2009 s. 146-147). Ett annat sätt att ”kunna” är ju att föra fram och nyttja sina 

kunskaper i ett ämnesövergripande sammanhang. Det är enligt mitt sätt att se en 

entreprenöriell förmåga.  

 

 

2.6.4 Möjligheter och hinder för entreprenörskap och entreprenöriellt lärande i skolan 

idag 

I en entreprenöriell lärandesituation sätts det krav på ett mer mångfacetterat  kunnande än i en 

mer traditionell skolsituation och jämför man eleven med inlärningssvårigheter och skolan 

som inte lyckats erbjuda eleven en studiemiljö som gjort det möjligt för honom att tillägna sig 

fullgoda färdigheter i läsning och skrivning kan det låta så här. 

 Studiemiljön har varit sådan att han inte har kunnat utveckla en god arbetsmoral utan 

istället har lektionernas utformning varit sådan att de provocerat eleven som därvid 

visat så stor oro att andra blivit störda. (Colnerud, 2002 s. 70) 

Det är ett perspektivbyte som ställer förväntningar på helt andra insatser från skolans sida om 

det är skolan som bör anpassas istället för att det är eleven som har problem. Det kan också 

vara en utmaning från skolans sida och för skolans personal eftersom det kan komma  att 

kräva förändring av praxis (ibid 81)  

När man arbetar med elever som har svårighet med något är det en komplex situation där man 

brukar göra samlade insatser, alltså man planerar tillsammans, lärare och ibland skolpsykolog, 

skolsköterska och skolkurator. Syftet är att komma fram till lämpliga åtgärder för både 

lärande och socialt samspel (ibid, s. 69).  Det finns en risk att lärare tillskriver eleven skulden 

till misslyckanden i skolan men det kanske finns andra sätt att arrangera lärandesituationen 

istället?   

 Hansson säger att man måste få färdigheterna bekräftade i skolan och det är viktigt att stötta 

elever som tror att de inte kan något. Det kan vända hela situationen istället för att som om 

man ständigt misslyckas i skolan få en lägre självvärdering (Hansson, 2009 s. 172 och 177). 

Lärande behöver inte bara vara positivt och utvecklande för individen, utan det kan också ha 

negativa konsekvenser som passivisering, underordning eller minskad kompetens. Betänk 

inlärd hjälplöshet och inövad rädsla att inte klara tekniska problem. Istället bör man sträva 

mot ett anpassningsinriktat utvecklingsinriktat lärande som att börja med enklare problem och 

sen succesivt öka svårighetsgraden ( ibid 20). 

Undervisningssituationen enligt Colnerud, gör att det kan bli en etisk konflikt för lärare när 

man har elever med inlärningssvårigheter. Samvetsbetänkligheterna uppstår när man 

exempelvis uppmuntrar eleven att göra sitt bästa och sen belönar denne med lägsta betyg.  Det 
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är lärarens konflikt mellan vad som är bra för eleverna och de krav som skolsystemet ställer. 

Om elev och mål är i fokus blir situationen en annan än om lärare och ämne är i fokus 

(Colnerud, 2002 s. 172). 

Lärarens roll i det mer progressiva och rekonstruktionistiska lärandet är mycket viktig men 

utsatt för en förändring från att exempelvis läraren haft en estradroll till att vara en mer 

coachande resurs för eleverna. Och att man utgår ifrån eleven och strävar mot ett mål. I det 

entreprenöriella lärandet eller lärandet i ett sociokulturellt perspektiv har varje elev ett eget 

mål eller ett mål tillsammans i  en grupp och man arbetar dels med varje elev och sedan också 

med gruppen tillsammans. I denna omställning har ledningen stor betydelse. Ledningen och 

organisationen har inverkan och är en del av professionaliteten (Colnerud, 2002 s. 191-196). 

Om man som lärare arbetar i lag och har gemensamma regler och har insyn i varandras 

arbetssituation i klassrummen kan man också kommunicera på ett annat sätt.  Enligt Colnerud 

kan det vara svårt att sticka ut och påtala brister i andras kompetens eller organisationens 

brister och det kan bero på konkurrens och lärares egoistiska skäl att inte ifrågasätta. Enligt 

detta resonemang blir en mer isolerad lärande- och klassrumssituation mer konkurrens lärare 

imellan. Det kan också vara rädsla att vara obekväm på en arbetsplats om man tänker på sin 

karriär. Enligt Colnerud finns det också en större tendens att klaga på kolleger om de visar för 

stort engagemang och varit för tillmötesgående mot eleverna, än om det varit en lärare som 

misstänks för att inte behandlat eleverna så bra som hon\ han borde. Man kan inte lita på 

endast hörsägen, när elever klagar.  Finns det inga gemensamma regler och ingen opartisk 

insyn i klassrummet  hur ska man då veta vad som är bäst för elever?   

Med att en lärare inte behandlat en elev bra kan vara att man kritiserat elev öppet eller gjort 

något annat som är tveksamt i umgänget med eleverna (Colnerud, 2002 s.164). Läraren kan 

vara rädd att förlora elevgruppens gillande och inte ”se” eleverna opartiskt i klassrummet 

(ibid, s.163).  Det kan också vara krav på lojalitet inom lärargruppen, att man underlåter att 

kritisera en lärare som är populär bland lärarna, samtidigt som läraren är ensam i 

klassrummet. En annan konflikt är rättvisedilemman, ska man agera efter likhetsprincipen 

eller behovsprincipen.   

Colnerud skriver att det är en brist på gemensamma etiska regler (ibid, s. 171) I det 

entrepenöriella lärandet blir det ett samarbete mellan ämnesgränserna och lärare måste 

samarbeta.  Med en tydligare professionalitet finns teoretiskt material, ett fackspråk och om 

man sitter tillsammans i arbetslag och analyserar undervisningen kan ju kolleger och annan 

personal agera bollplank på hur vi ska agera om vi stöter på problem i klassrummet.  

Professionaliteten innebär att lärare har en klart definierad  stomme av  kunskaper och 

färdigheter som är gemensam för yrkesutövarna som inte gemene man besitter. Med de här 

färdigheterna kan lärare se objektivt på undervisningen. De kan också utveckla 

förklaringsmodeller och beskrivningsmodeller.  Det är samhället som definierar uppgiften och 

den läraren som tvingas utveckla sin kompetens i ensamhet har inte tillgång till dessa verktyg. 

Professionaliteten innebär att man tacklar problem på helt annorlunda sätt om man ingår i ett 

lag och det behövs ibland kollegers påpekande för att utvecklas i sin lärarroll. Det är viktigt 

att det sker en kommunikation  inte bara är formalia som rutinmässigt rabblas utan reflektion 
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som exempelvis i en byråkratisk organisation där inte medlemmarna känner något inflytande. 

Det är sammanfattningsvis viktigt med en struktur, tankemodeller och kommunikation 

skolledning/ lärare samt lärare mellan varandra.   
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3. Metod 

I detta kapitel redogörs för de metoder som använts samt för studiens genomförande. 

 

3.1 Struktur i studien  

Jag har gjort kvalitativ undersökning. Den kvalitativa undersökningen går på djupet medan 

den kvantitativa har en större mängd data, exempelvis i enkäter eller frågeformulär som 

besvaras av ett flertal. (2008, Backman, s. 62). Till grund för syftet står bakomliggande motiv 

vilka redogjorts i inledningen, rubrik 1. Bakgrundsfakta och tillgänglig forskning, kritisk 

såväl som positiv finns under rubrik, 3. En viss del av bakgrundsfaktan och forskningen var 

känd före rapportens start men har under rapportens framväxt kompletterats med ytterliga 

fakta för att ge ett underlag till undersökningens frågor.    

Jag har genomfört tre samtal om totalt 60 minuter och använt mig av Skype och bandspelare. 

Det första samtalet var med elever i tredje årskursen, det andra med elever i andra årskursen 

och det tredje med en samordnare. Denne samordnare håller ihop arbetet med skola, 

utbildning, näringsliv och offentlig sektors behov av arbetskraft och kompetens. Jag har 

genom mitt syfte med undersökningen och frågeställningen antagit ett tema vilket innebär att 

informanterna får veta mitt syfte med undersökningen, nämligen ta reda på  vad det 

entrepenöriella lärandet är, i vilken situation den används, hur lärosättet påverkar 

motivationen och vilka kompetenser som värderas i entreprenöriellt lärande. Detta kommer att 

leda till att några elever och en samordnare (skolledare) ger uttryck för sin uppfattning om 

entreprenöriellt lärande. Vi har samtalat på ett sätt  att jag i så liten mån som möjligt  undvikit 

att styra samtalet. Istället är det det samtalets informanters priorteringar som går före. Min 

utgångspunkt har varit det Dèsirèe von Ahlefeld Nisser (2011) benämner för kunskapande 

samtal. Ett sådant samtal utgår  

... från pedagogisk frågeställningar, har en samtalsledare och utspelar sig i någon 

form av pedagogisk eller specialpedagogiskt sammanhang (ibid s.77) 

Det kunskapande samtalet kan ske på olika nivåer som i organisationnivå, grupp och 

individnivå. Det är en strävan att samtalet ska vara så demokratiskt som möjligt. Det betyder 

att hänsyn tas till maktfrågor, assymmetri, symmetri samt etik. Lärandet eller (som jag 

använder informationen) sker också i en situation av interaktion (ibid s. 4). I denna 

samtalsform utgår man från situationen och allas röster är lika mycket värda. Ledaren för 

samtalet har ett ansvar för hur samtalet förs och för att man förstår vad den andre förstår (ibid. 

s.10). Att man möter varandra med respekt och är intresserade av varandra (ibid s. 11).  
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3.2 Val av målgrupp 

 I mitt val av informanter har jag valt att samtala dels med en samordnare för utbildning/ 

arbetsliv i en kommun i en annan region än där jag bor och arbetar själv. Dessutom har jag 

valt ut  ett antal elever i två olika årskurser i ett kommunalt gymnasieprogram. Programmet 

jag valt är handelsprogrammet. Denna kommun är ytterligare en annan kommun och region 

än min egen och den första. Eftersom samordnaren är den som har det övergripande ansvaret i 

frågan i sin kommun är det relevant att fråga henne. Som stöd till hennes information fick jag 

läsa i dokument och instruktioner för hur arbetet inom området skulle göras i kommunen. 

Eleverna är slumpvis valda inom respektive grupper. Det blev de elever som hade tid och var 

till hands. Grupperna ifråga var de elever i respektive årskurs inom denna kommun i den 

kommunala gymnaseutbildningen på handelsprogrammet.  I varje grupp fanns tjugo elever. 

Det är således fråga om en tillgänglig grupp (Pathel, 2011 s. 83). 

Jag beaktar forskningsetiska principer genom att se till att dessa fyra huvudkrav som är 

formulerade av vetenskapsrådet är uppfyllda (ibid, s 62-64) : 

1 Informationskravet  

Forskaren ska informera de av forskningen berörda om den aktuella 

forskningsuppgiftens syfte.  

Jag berättar att det gäller ett examensarbete där jag vill ge uttryck för några elevers och en 

samordnare (skolledares) uppfattning om entreprenöriellt lärande. Jag ber ansvarig lärare om 

tillåtelse i god tid. Om det varit elever som varit under arton år hade jag också bett om 

föräldrars. Här har jag dock förvissat mig om att eleverna är över arton år 

2 Samtyckeskravet 

 Deltagare i en undersökning har rätt att själv bestämma över sin medverkan . 

 Jag talar  om att deltagandet är frivilligt och man kan när som helst avbryta sin medverkan 

3 Konfidentialitetskravet 

 Uppgifter om alla i en undersökning ingående personer skall ges största möjliga 

konfidentialitet och personuppgifterna skall förvaras på ett sådant sätt att obehöriga 

inte kan ta del av dem. Frågan om konfidentialitet har ett nära samband med frågan 

om offentlighet och sekretess.  

Jag förvarar mina bandinspelningar på ett sätt att ingen obehörig kan ta del av dem. Jag 

använder inga namn varken på skolor, ort, kommun eller vilka personer som deltagit.  

4 Nyttjandekravet 

 Uppgifter insamlade om enskilda personer får endast användas för 

forskningsändamål  

Informationen använder jag bara i denna forskning som jag fått tillåtelse till.  
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3.3 Genomförande av samtal och sammanställning av resultat. 

Jag  genomförde samtalen med eleverna och samordnaren. Jag har pratat med elever på 

handelsprogrammet, tre stycken från tredje årskursen och två från andra årskursen. Sedan 

strävade jag efter att ge datan en ändamålsenlig och tolkningsbar form och presenterade 

resultaten under rubrik nedan (Backman, 2008, s.31 och 60). Detta har jag gjort genom att 

sammanställa svaren på min frågeställning till en från de olika samtalen mer lättförståelig 

rapport. 
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4.Resultat  

Studiens resultat redovisas nedan under rubrikerna;  

1. Från lärare och ämne till elev och mål 

2. Mål 

3. Interaktivt lärande 

4. Lärar och elevrelationer 

5. Meningsfullhet och motivation 

6. Ansvarskänsla och personlighetsutveckling 

 

4.1 Entreprenöriellt lärande från lärare och ämne till elev och mål 

 Fokus är på eleven och målet till skillnad från ämnet och läraren. Eleven bestämmer ett mål 

och arbetar mot detta antingen enskilt eller i grupp med hjälp av lärare. 

 I samtalet med samordnare  framgår att man gör ämnesövergripande planering i den kommun 

där denne verkar. 

-För att nå målen måste man ha en ämnesövergripande planering på vad man ska göra 

(samordnaren) 

-Det blir mer av det entreprenöriella lärandet och det kommer att börja redan i 

grundskolan (elev i samtal 1)  

Entreprenöriellt lärande är enligt samtalen med eleverna  att arbeta i projekt och tema. Med 

det entreprenöriella lärandet vågar man mer, man lär sig, det är kul och man blir mer 

ansvarstagande. Man vågar genomföra sina ideer, man löser problem och ser hur resultatet 

blir i slutändan. Man bollar ideer och efter att valt ut en ide gör man sedan någon form av 

prototyp. Eleven säger sedan att man har fått inspiration ifrån TV-programmet ”Draknästet” 

som är en form av tävling i entrepenörskap.               

-Projekt och sånt överhuvudtaget är att samarbeta med andra ( eleverna samtal 2). 

Roligast är att se slutresultatet. Betygen sätts inte på hur vi är eller hur vi lyckas i 

projekt/företag utan hur vi jobbar (eleverna samtal 1).   

Eleverna informerar att man kan ha projekt själv, men att det blir väldigt mycket arbete. 

 – Ibland är det hur mycket som helst att göra. Man fastnar ganska mycket och vet 

inte hur man ska göra. Men allt brukar gå, det beror på vad det är men det brukar lösa 

sig (eleverna samtal 2).  

– Man behöver vara flera annars blir det så sjukt mycket grejer (eleverna samtal 2).  

-Man kan vara själv i projekten men har det med företag att göra behöver man vara 

flera. Det är mycket även nu när vi är fyra. Den utbildningen här är hela tiden olika 

projekt, första året är det ”Draknästet” projektet. I tvåan är det prototyp-projektet och 
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i trean är det UF-företag). Man vill inte misslyckas och man känner ansvar (eleverna 

samtal 1). 

Samordnaren berättar om starten 2005 med denna typ av lärande i kommunen med 

femteklassare och ett uppfinnarprojekt. Detta projekt gick ut på att eleverna skulle ta fram en 

prototyp som sedan bedömdes av en jury från näringslivet. Detta projekt verkade över fem-

sex ämnen. Eleverna i första samtalet berättar att i skolan där de går kommer det 

entreprenöriella lärandet att öka och det kommer att börja användas redan i grundskolan.  

 

4.2  Mål 

Eleverna arbetar mot ett mål hela tiden  i sina arbeten i  projekt eller tema. Det är i ett mindre 

perspektiv. I ett större sammanhang kan man se mål i den kommun eller stad man bor eller 

man kan också se ett ändå större perspektiv genom en större mobilitet i EU. 

Eleverna ser också själva målet när man som i samtalet med samordnaren har en tät kontakt 

med arbetslivet.  

-Vi har ett kluster (system som är sammanlänkade i större organisation) med 

entreprenörer i näringslivet och  arbetar också sedan två år tillbaka med den offentliga 

sektorn. Skolutvecklingssättet jobbar för att underlätta relationen mellan skola och 

arbetsliv samt att bygga broar därimellan (samordnaren). 

Målen i ett större perspektiv enligt samordnaren, 

-Ser man det i ett större perspektiv är ett mål satt till 2020 om en större mobilitet i 

EU. I Sverige är de här politiska målen kommunicerade och nerskrivna genom nya 

läroplanen 2011 i styrdokumenten. 

Konkret i skolan berättar eleverna att de bollar idèer och lär sig väldigt mycket. De vågar 

genomföra idèer och ser hur man löser problem och hur resultatet blir i slutändan. I 

utbildningen jobbar man med inspiration från ”Draknästet” med att framställa prototyper, 

delta i tävlingar och delta i ”Ung företagsamhets” projekt. Hela tiden har man ett mål att sikta 

mot. Målen i styrdokumenten  planeras ämnesövergripnde i samordnarens kommun medan 

man i elevernas kommun undervisar kärnämnena på traditionellt sätt.  

 

4.3 Interaktivt lärande 

Eleverna växer  som individer när deras speciella kompetens tillvaratas istället för att var och 

en ska prestera exakt samma. I en interaktiv situation i skolan har man en yttre ram men 

arbetar kommunikativt genom att agera på olika sätt eller prova olika roller.  Eleverna berättar 

själv att de tar in nya elever i sina projekt efter att se om de kan ta nytta av den nya eleven.  

En elev berättar att hon inte klarade sitt första projekt. 
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-Jag klarade inte av det.... (elev i samtal 1) 

Eftersom de andra eleverna redan var igång med sina UF-företag fick hon ansöka om inträde. 

Hon fick då gå in i gruppen och eleverna i den gruppen berömmer henne för att hon är duktig 

på att söka information. Efteråt har hon börjat prata mer än innan och också lärt sig redovisa 

inför grupp/klass, något hon inte vågade tidigare.  

Samordnaren menar att det entreprenöriella lärandet är ett arbetssätt där man måste ha en 

vaksam  potential och arbeta interaktivt. Jag uppfattar att man arbetar kommunikativt med en 

tät dialog om problem och motivation.  

 

4.4 Lärar- och elevrelationer 

Relationen skola och arbetsliv underlättas och läraren har en central roll. Ett entreprenöriellt 

förhållningssätt från skolans sida är också att arbeta med entreprenörer i näringslivet. 

Kommunen strävar efter att underlätta relationen mellan skolan, näringslivet och offentliga 

sektorn.   

 -Vi har ett kluster (system som är sammanlänkade i större organisation)  med 

entreprenörer i näringslivet och  arbetar också sedan två år tillbaka med den offentliga 

sektorn. Skolutvecklingssättet jobbar för att underlätta relationen mellan skola och 

arbetsliv samt att bygga broar därimellan (samordnaren).  

För att det entrepenöriella lärandet ska lyckas krävs en tydlig struktur och läraren blir mer av 

en handledande coach. Dessutom  hjälper läraren  till och har en stödjande funktion.  Eleverna 

i samtal 1 säger att de är av med lärare/elevkänslan. Eleverna kan säga till läraren och läraren 

kan säga till eleven. För att lärandet ska lyckas krävs en tydlig struktur och att läraren blir mer 

av en handledande coach.                                                                                                                            

-Det finns ingen mall på hur det ska vara men man förstår ju själv att det fungerar inte 

att stå och vara sur exempelvis på en mässa. Läraren bestämmer inte på samma sätt 

utan frågar hur vi vill göra. Men de talar förstås om vad man måste göra (elever 

samtal 1). 

- Här jobbar man mer tillsammans och det är roligare när man ser resultat annars är 

det lite segt i början. Det är tryggare när man lärt sig och man kan nu lite mer än i 

ettan. Det är skönt att det finns lärare när vi behöver hjälp (elever samtal 2). 

-För att det här lärandet ska lyckas krävs en tydlig struktur och läraren blir mer av en 

handledande coach. Inom detta arbetssätt måste man ha en tydlighet, en vaksam 

potential, arbeta interaktivt och ändå hålla en yttre ram och föra en dialog om problem 

och motivation (samordnaren).  
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4.5 Meningsfullhet och motivation   

Motivationen är större enligt eleverna i det entreprenöriella lärandet och det beror på att man 

känner ansvar och vill nå resultat. Det som skiljer från tidigare styrdokument är att mer fokus 

ligger på ansvar och självständighet i det entreprenöriella lärandet. I ett större perspektiv 

enligt samordnaren, 

- Ser man det politiskt i ett större perspektiv så är ett mål satt till 2020 om en större 

mobilitet i EU. I Sverige är de här politiska målen kommunicerade och nerskrivna 

genom nya läroplanen 2011 i styrdokumenten (samordnaren).   

Eleverna känner en större motivation  att lära sig kärnämnena som i denna skola  är upplagda 

på ett traditionellt sätt. I samtalen med eleverna både i första och andra samtalet framgår att 

det är så.  

-De andra ämnena fungerar som vanligt (elev i samtal 1).  

-Till viss del är det lättare nu eftersom det andra skolarbetet här är så roligt att man 

vill klara allt och man vet att man inte klarar sig utan kärnämnena (elev i samtal 1).  

  Eleverna tycker att man får en annan förståelse för att man behöver kärnämnena och att man 

väljer själv. Det är lättare andra året än första året därför att man blivit tryggare och kan mer. 

Motivationen går upp och ner och ibland är det hur mycket som  helst att göra. Man fastnar 

och vet inte hur man ska göra även om det brukar lösa sig. 

-Det finns mässor och föreläsningar för att hålla sig ajour med utvecklingen på 

området (samordnaren).  

Eleverna berättar  att de ska på stora UF-mässan och tycker att man får kontakter och att det 

är jätteroligt att träffa folk. 

-Vem vet, det kan vara något för framtiden (elev i samtal 1) 

 Samordnaren menar att behovet av kompetens kommuniceras i en tät dialog mellan skola, 

näringsliv och offentlig sektor.  

 

4.6  Ansvarskänsla och personlighetsutveckling  

Eleverna lägger märke till att de utvecklas och känner ansvar i arbetet med projekt och tema. 

-Man lär sig mycket om sig själv och man lär sig att planera (elev samtal 1) 

Betygen värderas efter hur man arbetar och inte hur projektet lyckas eller dylikt. I 

betygskriterierna kan ingå att man gör tekniska beskrivningar, analyserar verksamhet och 

samarbete m.m. 

 -Projekt och sånt överhuvudtaget är att samarbeta med andra. Roligast är att se 

slutresultatet. Betygen sätts inte på hur vi är eller hur vi lyckas i projekt/företag utan 
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hur vi jobbar (eleverna samtal 2).  Jag tänker på hur man var i början av skolan ... Det 

var bra som träning att göra en prototyp för ”Draknästet” -tävlingen. Kommer det 

med så är det bra annars kan det vara ett bra jobb även om det inte lyckas hela vägen 

(elev samtal 1) . 

 –De som inte tar ansvar passar nog inte. Jag var en sådan innan men här känner jag 

ansvar och vill lyckas, jag kan. Även om man går i konkurs behöver det inte betyda 

att man misslyckats (elev samtal 1).   

 Eleverna i första samtalet säger att även om ett projekt inte lyckas så lär  man sig. 

Relationerna mellan eleverna i projekt eller om man arbetar tillsammans i UF-företag blir på 

ett mer professionellt sätt, man håller isär denna relation från de privata relationerna även om 

man lär känna varandra väldigt bra. 

- Utan istället är det så ett vi börjat umgås privat också. Sakerna vi gör i skolan gör att 

annat också fungerar bättre. Som sagt man lär sig, utvecklas och det är kul. Man blir 

av med lärare/ elev-känslan. Man är inte en liten elev utan man är här för att man vill 

vara här. Vi kan säga till läraren och läraren kan säga till oss (eleverna i samtal 1). 

 Eleverna i denna lärandesituation berättar i  samtalen att de blir mer ansvarstagande. Eleverna  

tycker också att det är väldigt mycket att göra även om de till stor del själva bestämmer vad 

som måste göras. Samtalen visar att eleverna känner ansvar och umgås i arbetet i skolan på ett 

mer professionellt plan. De säger att de utvecklas och lär känna varandra men lämnar de 

privata eventuella konflikterna utanför skolan. Eleverna i tycker att projekt går bra att göra 

själv men har det med företagande att göra behöver man vara flera. Samtalen visar på att man 

utnyttjar varandras kompetenser. Ett exempel är att en utav eleverna  misslyckades i sitt 

projekt och fick då begära tillträde för att få komma in i en annan grupp som då värderar 

nyttan av denna kompetens.  

Det visar att eleverna ser professionellt på samarbetet i grupperna och anpassar sitt arbete 

efter var och ens kunskaper och kompetens 

-Det finns ingen mall på hur det ska vara men man förstår ju själv att det fungerar inte 

att stå och vara sur exempelvis på en mässa. Läraren bestämmer inte på samma sätt 

utan frågar hur vi vill göra. Men de talar förstås om vad man måste göra (elever 

samtal 1).  

-Här jobbar man mer tillsammans och det är roligare när man ser resultat annars är det 

lite segt i början. Det är tryggare när man lärt sig och man kan nu lite mer än i ettan. 

Det är skönt att det finns lärare när vi behöver hjälp (eleverna samtal 2). 

 I samtal med samordnaren för lärare och skolpersonal en dialog . Dialogen strävar efter att 

arbeta interaktivt inom en yttre ram om problem och motivation. I samtalen med elever 

framgick att en elev inte klarade sig i ett projekt medan hon kom till sin rätt i ett annat. 

Interaktivt handlar om kommunikation och när det är problem kan man bolla förslag på 

lösningar och prova eller se saker i andra perspektiv.   

 I samtalen med eleverna framgick det att de kände mer ansvar och också fick en sporre att 

engagera sig  i de mer teorispäckade traditionella undervisningspassen. 
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5. Avslutande diskussion 

Diskussion av mina delfrågeställningar som är: 

1. Hur bedömer man att entreprenöriellt lärande kan fungera i olika pedagogiska 

situationer? 

2. Hur bedömer man det entreprenöriella lärandets effekter på elevers drivkraft och 

motivation? 

3. Identifierar elever och lärare någon specifik bildnings- och kunskapssyn som kan 

knytas till idèerna om entreprenöriellt lärande? 

4. Vilka aspekter av det entreprenöriella lärandet uppfattar man som särskilt värdefulla 

när det gäller att uppfylla läroplanens allmänna mål om aktiva och kunskapssökande 

elever?  

 

5.1  Den entreprenöriella lärandesituationen 

 Ett förändringsarbete i skolan sker inte genom ett trollslag utan man ser i samtalen med 

eleverna att det är en delad lärandesituation i skolan för dem.  

- De andra ämnena fungerar som vanligt (eleverna i samtal 1).  

Det är en traditionell lärandesituation när det gäller kärnämnena eftersom eleverna berättar att 

de sker på vanligt sätt. Eleverna får dock motivation att lära sig kärnämnena eftersom de ser 

en konkret anledning till att lära sig dem. 

-Till viss del är det lättare nu eftersom det andra skolarbetet här är så roligt att man 

vill klara allt och man vet att man inte klarar sig utan kärnämnena (elever samtal 1). 

Samordnaren berättar att man har en ämnesövergripande planering och det är en sak som kan 

utvecklas och som betyder något. Eleverna uppmuntras dessutom till kreativa arbetssätt och 

redovisningsformer genom att arbeta i projekt och tema. I och med att lärandet är  

elevcentrerat är det eleven som aktivt arbetar fram emot ett mål genom att angripa ett problem 

och presentera en lösning. Genom att sätta mål där det krävs kunskap i kärnämnen kan eleven 

se anledning att lära sig ämnena. 

I samtalen med eleverna på handelsprogrammet är det aktiviteten som är det centrala i ämnet 

entreprenörskap. Eleverna säger att man kan vara själv i projekt men att man behöver vara 

flera då det är väldigt mycket att göra. I det andra samtalet anser eleverna att projekt och 

liknande är att samarbeta med andra. Samordnaren berättar att för att lyckas med detta lärande 

krävs en tydlig struktur och läraren blir mer av en handledande coach. Detta stämmer överens 

med att fokus är på eleven och målet. Vidare berättar samordnaren att kommunen strävar efter 

att underlätta relationen mellan skola , näringsliv och offentlig sektor.  

I den globala utvecklingen och med en alltmer komplex verklighet som i styrdokumenten 

exempelvis Lpf från 94 (escandinavo.com, Lpf 94) där både kontakt med arbetslivet, social 

förmåga och flexibilitet efterfrågas märks det att grunden för det aktivitetspedagogiska 
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lärandet är pågående redan i denna reform. Vidare exempel är att eleven ska lära sig hantera 

en alltmer komplex verklighet med ett stort informationsflöde och en snabb förändringstakt. 

Medborgaren bör fortsätta lära hela livet. Ett entreprenöriellt lärande är en term som beskriver 

detta lärande på ett riktigt sätt eftersom utvecklingen kräver att medborgarna ska var mer 

aktiva och självgående men samtidigt har det en värdering med ett liberalt tänkesätt som 

innebär ett likavärdestänkande istället för en strävan mot jämlikhet (Hwang, 2002 i Dahlstedt, 

2011, s. 183). I samordnarens kommun har man ett kluster och kontakterna med kompetenser 

byggs upp redan i skolan. Detta innebär ett ökat beroende av kontakter och dessa byggs upp 

redan under uppväxten, kanske också från föräldrar men också vilka möjligheter skolan 

iscensätter. Eleverna tänker också på detta sätt som när de i skolans regi åker på mässa.  

–vet ju aldrig vad detta kan ge med UF-mässan (elever i samtal 1).  

Enligt Dahlstedt går den ekonomiska nyttan hand i hand med befrielsen från den traditionella 

undervisningens hinder. Vidare hänvisar Dahlstedt(2011) till (Schullerqvist 1995) som anser 

att ifrån samhället kan mer utbildning ses som en investering som kan ge avkastning i form av 

ökad tillväxt och internationell konkurrenskraft. I en kommun som samordnarens ser vi att 

skola, näringsliv och offentliga sektorn har ett nära samarbete. Det är motiverande och man 

ser målet men kan också förändra spelreglerna för rörligheten då nätverk och kontakter spelar 

en större roll.  

 

5.2 Drivkrafter och motivation i det entreprenöriella lärandet 

Samordnaren berättar att behovet av kompetens kommuniceras i en dialog mellan skola, 

näringsliv och  offentlig sektor. 

 -Ser man det  i ett större perspektiv är ett mål satt om en större mobilitet i EU.  

Eleverna tycker att de eventuellt kan knyta kontakter när de är på den stora UF- mässan. En 

konsekvens av detta arbetssätt är att elevers motivation drivs av att få tjänst, uppdrag eller 

sälja produkt eller prototyp i något sammanhang och eleven kan inte på samma sätt luta sig 

tillbaka mot sin ämneskompetens utan behöver också hitta en väg att komma till sin rätt, 

presentera sig själv eller sin vara. Eleven har på sin väg mot mål en tydlig konkret anledning 

till vad han/ hon behöver lära sig. 

Att arbeta med ett entreprenöriellt lärande i skolan är något som kan spåras tillbaka till 80-

talet. OECD och EU initierade utbildningspolitiken hos medlemsländerna (Otterberg, 2011 s. 

66). Regeringen formulerade i Lpf 94 (escandinavo.com, Lpf 94) bl. a. att ha mer samarbete 

och samverkan med omvärlden. Att ta initiativ, att omsätta ideer till praktisk handling, ta 

ansvar och lösa problem (ibid). Detta arbetssätt beskrevs dock under denna tid med andra 

termer men i Lgr 2011 och GY11 talas det om entreprenörskap och entreprenöriellt lärande 

och att det ska ingå i alla program på gymnasiet (skolverket.se, Publikation, Gymnasieskola 2011, 

s. 249).   
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Samordnaren talar om att i kommunen där hon verkar har de ett kluster (system som är 

sammanlänkade i en större organisation). I ett samhälle som är mångfacetterat och med en 

större komplexitet är det bra att också på ett kreativt sätt kunna hitta en väg där var och ens 

kompetens kommer till sin rätt. Samt att som står redan i Lpf 94(escandinavo.com, Lpf 94) ha 

kunskaper som utgör en referensram som alla i samhället behöver samtidigt som man har 

social kompetens och kommunikativ förmåga.    

 

5.3 Vilka kompetenser värderas i ett entreprenöriellt lärande 

Lärande i ett sociokulturellt perspektiv tar tillvara och utvecklar många förmågor och 

kompetenser som har svårt att komma till sin rätt i en mer traditionell skola. Lärande i ett 

sociokulturellt perspektiv är ett lärande som utgår ifrån varje individ och sker till stor del i ett 

socialt sammanhang (Säljö, 2000 s.18). Traditionell skola har varit enklast att beskriva en 

skola som har ett pespektiv som dominerat en period före lärande i ett sociokulturellt 

perspektiv dominerat i skolan. Det viktiga är att kunskapssynen i ett större tidsperspektiv 

växlat mellan ämnescentrerat och elevcentrerat (Stensmo, 2006 s.239). I situationer där man 

har ett naturligt sammanhang krävs det andra kompetenser och en mer mångfacetterad 

kunskap än om man ska prestera något utanför sitt sammanhang och som en isolerad uppgift. 

Tyst kunskap, en förmåga som tränas upp genom att göra och som sker i kraft av systematik  

(Hansson, 2009 s. 146-147, 155). En vidare utveckling eller en ytterligare kompetens är 

förmågan att föra fram och nyttja sina kunskaper i ett ämnesövergripande sammanhang. Och 

sedan som eleverna i första samtalet  berättar att de exempelvis kan värdera att en elev är 

duktig på att söka information. En viktig sak är också att förväntningar såväl positiva som 

negativa och både från elevens sida och från skolan/ läraren har betydelse (Colnerud, 2002 s. 

73). Man kan ha en inlärd passivisering eller underordning exempelvis (Hansson, 2009 s 172, 

177). 

Elever med inlärningssvårigheter hamnar i en annan situation när elev och mål är i fokus. 

Samordnaren säger att elever i behov av särskilt stöd behöver det också i denna 

undervisningssituation. I samtalet med eleverna berättar en elev att hon inte klarade sitt första 

projekt i ettan och därför flyttade över till ett grupp-projekt som redan var i gång. Där 

värdesattes hennes förmåga att söka information och hon fick självförtroende och vågade 

redovisa och prata inför grupp något hon inte vågat innan. En annan elev berättar att hon i 

detta lärande känner ansvar och vill lyckas, en utveckling för henne som inte tagit ansvar 

tidigare. 

                                            

5.4 Lärande och kunskapssyn i ett entreprenöriellt lärande 

I ett entreprenöriellt lärande, ett aktivitetspedagogiskt och elevcentrerat lärande som också 

kan beskrivas som ett lärande i som Säljö benämner det, ett sociokulturellt perspektiv,  (2000, 

s.18) eller ett som Stensmo benämner det ett progressivt och restruktionistiskt lärande ( 2006, 
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s. 139) har  lärarens roll och undervisningens uppbyggnad förändrats. Det är också förmåger 

och kompetens hos eleverna som kan värderas annorlunda.    

Lärarens roll i det entreprenöriella lärandet är annorlunda än i det traditionella lärandet. 

Istället för att ha en estradroll har läraren en handledande, stödjande roll. Han/ hon blir mer av 

en coach och har inte hela makten utan som eleverna säger i samtal 1 

-Läraren kan säga till oss och vi kan säga till läraren (elever samtal 1)   

Också de olika problemställningarna tidigare i studien under ”Möjligheter och hinder för 

entrepenörskunskap och entreprenöriellt lärande i skolan idag” som exempelvis innebär att 

lärande inte alltid behöver vara positivt utan saker som underordning eller rädsla att inte klara 

av saker också är inlärda kan fungera annorlunda i en annan lärosituation (Hansson, 2009 s. 

172 och 177). Organisationen i skolorna med det entreprenöriella lärandet är annorlunda än 

den traditionella organisationen. Lärarna är också tvungna att samarbeta om man ska arbeta 

ämnesövergripande. I en skola där man kommunicerar lärare och övrig skolpersonal 

(övrigskolpersonal kan vara kurator, skolsköterska, rektor och specialpedagog) och där 

gemensamma etiska regler finns och man för en öppen dialog är det lättare för berörda att 

komma till en lösning när det blir problem i klassrummet. För detta behöver det dock inte vara 

ett entreprenöriellt lärande. Många situationer får dock ett annat pespektiv om man utgår från 

eleven, betänk eleven som anklagas för att uppträda störande istället får höra att studiemiljön 

varit sådan att den provocerat eleven (Colnerud, 2000 s.70). Eller eleven som inte kommer till 

sin rätt i en traditionell skolsituation men kan ha en förmåga och kompetens som är värdefull i 

ett ämnesövergripande tema- arbete eller projektarbete. Att man som Howard Gardner 

beskriver kan vara bra på olika saker som musik, social förmåga, visuellt, logiskt-matematiskt 

också vidare (Forsell, 2005 s. 225). Sen kan det vara så att man har väldigt lätt att göra 

praktiskt rätt men svårt att översätta i teoretiska sammanhang.  

I tider där man försöker dra ner på personal inom bland annat skola anser jag med stöd av 

informationen jag fått genom samtalen att det behövs lika mycket resurser( framför allt lärare) 

eftersom eleverna behöver hjälp individuellt och gruppvis även om entrepenöriellt lärande går 

ut på ansvarstagande och egen drivkraft. Jag kan också se i detta arbete jag gör nu att det är 

stort, det bara växer och sedan måste man också avgränsa sitt område för att inte flyta ut i 

andra saker. På sitt sätt behöver jag också handledaren mycket individuellt. På de tidigare 

kurserna har man kortare arbeten och mer struktur med delmål. Om man som lärare ska hjälpa 

elever mer individuellt och gruppvis istället för en hel klass åt gången så krävs det mycket tid. 

 

 

5.5  Observationer som överraskat i studien  

Det som överraskat är att entreprenöriellt lärande är en benämning på en utveckling som ändå 

hade skett eftersom den också kan beskrivas med andra ord. Också att motiven för det 

entreprenöriella lärandet från regeringen är att vi i EU, OECD och Sverige ska kunna hävda 

oss i den globala konkurrensen. 
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Det som blir mer tydligt är också att det framtidsorienterade i lärandet kan vara som uttrycks i 

Lgr 94 (escandinavio, Lpf 94) att det krävs en referensram för alla medborgare i samhället och 

också kunskap som är anpassat till att medborgarna ska fortsätta lära hela livet. En utveckling 

om man tänker från Stensmos kryss till samordnarens kluster. För att kunna konkurrera i den 

globala utvecklingen behövs ett mer mångfacetterat kunnande, en social kompetens, en 

förmåga att vidareutveckla sig och en förmåga att kommunicera på olika nivåer som det står i 

Lgr94 (ibid).  

 

5.6  Syftets uppfyllelse och slutsats 

Mitt syfte som var att ta reda på och ge uttryck för några elever och lärares uppfattning av 

entreprenöriellt lärande i ett skol och utbildningssammanhang har uppfyllts. Metoden var 

relevant för mitt syfte därför att jag fick en inblick i hur situationen kan vara, och under 

arbetets gång har jag succesivt fått en klarare bild av skolan och utbildningens samband med 

samhällsutvecklingen. Bakgrundsundersökningen med en överblick i politiskt och historiskt 

sammanhang har varit mycket viktigare och mer omfångsrik än jag räknat med från början. 

Något jag också fått större förståelse för är vikten av kontakt med arbetslivet och 

företagsvärlden Förslag på vidare forskning är om elevers olika kompetens bidrar till ett 

samhälle med lika värde eller om det är möjligt att det istället blir ett mer segregerat samhälle 

där ens kontakter väger tyngre än kompetens eller att det inte har någon inverkan alls. Är 

antalet lärare och annan personal anpassad till utvecklingen i skolan och behöver deras 

kompetens och arbete utvecklas eller förändras? 
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