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Inledning 
Entreprenörskap i relation till undervisning har fått större uppmärksamhet genom den aktuella 

skolpolitiken, skriver Lärarnas tidning (10/6 2005). Vid riksdagens förra regeringsförklaring 

den 6 oktober läste statsministern Fredrik Reinfeldt upp att entreprenörskap och företagande 

är avgörande för att öka sysselsättningen, för att lägga grunden för utvecklingskraft i hela 

Sverige och för att stärka Sveriges ställning i världen (Regeringskansliet, 2006). Detta ses 

alltså som en uppmaning till Skolverket att satsa mer på entreprenörskap. Efterfrågan om 

entreprenöriella kompetenser har fått stort genomslag på den svenska arbetsmarknaden och 

anses viktiga för både individens och för samhällets utveckling. Därför ska entreprenörskap 

löpa som en röd tråd i skolans undervisning för att skapa goda samhällsmedborgare. På 

uppdrag av regeringen har Marielle Peterson och Christer Westlund (2007) skrivit en bok om 

detta som syftar till att öka kunskapen om ämnet i utbildningssystemet, de väljer att definiera 

begreppet. 

 

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 eller ekonomiska sammanhang.      

                                    (s.3, a.a. 2007) 

 

Problematiken ligger dock i hur det ska betraktas i relation till skolan. Under min 

verksamhetsförlagda utbildning har jag fått erfara att personalen är obekant med begreppet 

entreprenörskap. Jag upplevde att den generella åsikten anses vara att skolan inte ska utbilda 

företagare. På grund av okunskap om begreppet kan lätt denna missuppfattning uppstå, anser 

jag. Skolverket fick under förra året i uppdrag av regeringen att stimulera arbete kring 

entreprenörskap även inom grundskolans tidigare år. De menar att entreprenörskap i skolan är 

ett pedagogiskt förhållningssätt och regeringen har visat på en strategi för detta inom 

utbildningsväsendet (Utbildningsdepartementet och Näringsdepartementet, 2009). Skolverket 

har gett i uppdrag till forskaren Eva Leffler (2010), som är fil.dr. i pedagogiskt arbete, att 

problematisera entreprenörskap i skolan. I sin studie menar Leffler att lärare resonerar olika 

hur uppmaningarna från Skolverket ska tillämpas. Lärarnas oklarhet av definitionen gör dem 

osäkra på hur de ska utforma undervisningen för att den ska betraktas som entreprenöriell. 

Och det är här jag finner att styrdokumenten är oerhört tolkningsbara och följden blir att 

arbetsformer kan väljas fritt. Det blir därmed svårt för lärarna att formulera tydliga mål som 
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syftar till entreprenöriellt lärande, vilket Leffler (2006) påpekar. På grund av denna 

begreppsförvirring finner jag det intressant att undersöka hur lärare definierar och med detta 

också hur de arbetar entreprenöriellt. 

 

Jag har valt att undersöka vilka arbetsformer som används bland lärare, där det pedagogiska 

motivet är att främja entreprenörskap. Alla elever är olika och lär därmed på olika sätt, därför 

är det viktigt i min profession som blivande lärare att uppmärksamma om och hur 

arbetsformer för entreprenöriellt lärande kan se ut. I den reviderade läroplanen för 

grundskolan, Lgr2011, står det att skolan ska bidra till att eleverna utvecklar ett 

förhållningssätt som främjar entreprenörskap och detta ska ske genom att personalen skapar 

möjligheter för eleven att ta initiativ och ansvar.  

 
 

Syfte och frågeställningar 
Syftet är att beskriva och analysera lärares föreställningar om och erfarenheter av 

entreprenörskap och arbetsformer för detta i skolan, ur ett lärandeperspektiv. För att uppnå 

syftet ställs följande frågor: 

 

– Hur definierar lärarna entreprenörskap i skolan? 

– Vad innebär entreprenöriellt lärande enligt de intervjuade lärarna? 

– Hur och när arbetar lärarna med entreprenöriellt lärande i skolan? 

– Vilka pedagogiska motiv ligger till grund för valda uttrycksformer vid entreprenöriellt 

lärande? 

– Vilka hinder respektive möjligheter uttrycker lärarna kring entreprenörskap i skolan? 

 
 

Avgränsningar 
Jag har valt att endast utgå från ett lärarperspektiv vilket betyder att jag i denna studie inte är 

intresserad av hur eleverna tänker om arbetsformer vid entreprenöriellt lärande. Intervjuer har 

skett med verksamma lärare i båda stadierna i grundskolan, detta för att få en omfattande 

infallsvinkel på lärares uppfattningar kring entreprenöriellt lärande. Älvsbyns kommun har 

drivit ett projektet Unga kreativa Älvsbyn - bygdens framtid (2000) som handlar om 

pedagogiskt entreprenörskap i skola och förskola. De finner att motiv för att arbeta med 

entreprenörskap anpassas till ålder och i grundskolans tidigare år handlar det om 
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ansvarstagande, kreativitet, samarbetsförmåga och lusten att lära medan ju högre upp i 

åldrarna eleverna kommer desto mer kraft läggs på arbetslivskunskap i relation till 

företagande. Vid val av litteratur har jag övervägt dess relevans och speciellt vid val av 

tidigare forskning har jag tänkt på att de ska vara aktuella på forskningsfältet kring 

entreprenöriellt lärande. Trots att min avsikt med studien är att undersöka lämpliga 

arbetsformer för entreprenöriellt lärande har jag ändå beaktat litteratur som inte fokuserar på 

det. Detta för att jag vill tillvarata de diskussioner och erfarenheter om entreprenöriellt lärande 

som tidigare först.  

 
 

Disposition 
I inledningskapitlet redogör jag för problematiken kring begreppsförvirring gällande 

entreprenörskap och under detta kapitel ges även en beskrivning över hur Skolverket 

uppmärksammar användandet av ett entreprenöriellt förhållningssätt i skolan. Metoddelen ger 

en utförlig beskrivning över tillvägagångssätt samt förhållningssätt vid studien. Jag kommer 

att använda mig av en kvalitativ metod med en fenomenografisk ansats där jag valt att 

intervjua lärare som är verksamma i grundskolans tidigare år. Under rubriken teori finns en 

beskrivning för vilka teoretiska utgångspunkter som kommer att vara aktuella vid tolkning av 

empirin. Dagens läroplan genomsyras av Vygotskij, Deweys och Freinets lärandeteorier 

därför har jag valt att förankra min studie i dessa. En presentation ges av det aktuella 

forskningsläget och bakgrund gällande begreppet entreprenöriellt lärande och hur de 

förankras i styrdokumenten. Kapitlet därefter anges som analys där studiens resultat 

analyseras med hjälp av vald teori. Avslutningsvis diskuteras aspekter som jag funnit 

intressanta att lyfta samt förslag på vidare forskning. 
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Metod och material 
I det här avsnittet förklaras tillvägagångssätt för att undersöka hur lärare resonerar kring 

entreprenöriellt lärande med fokus på vilka arbetsformer som nyttjas. Här presenteras därför 

tankar kring urvalet, val av metod, genomförandet av undersökningen, hur jag bearbetat 

insamlad data samt vilka tillförlitlighetsaspekter som beaktas. Avslutningsvis presenteras de 

forskningsetiska principerna som ligger till grund för de överväganden som gjorts vid 

intervjuerna.   

 

Staffan Stukát (2005) har skrivit en metodbok för lärarstuderande och påpekar vikten av att ha 

ett klart syfte med undersökningen samt vara väl förankrad med relevant litteratur till valt 

ämne innan beslut över metodval. Forskningsproblemet ska alltså styra valet, menar han. I 

studien har jag valt att använda mig av intervjuer som forskningsmetod då jag har ett 

avgränsat syfte som har studerats grundligt. Intervjuer har skett med verksamma lärare då jag 

valt att utgå från ett lärarperspektiv. Dessa har sedan transkriberats och därefter tolkats med 

hjälp av fenomenografiska faser med en kvalitativ karaktär. 

 
 

Kvalitativa fenomenografiska ansatsen 
Syftet med min studie var att analysera och belysa vilka arbetsformer som används för att 

främja det entreprenöriella lärandet i grundskolans tidigare år. Syftet var också att studera hur 

lärarna resonerade kring sina pedagogiska motiv vid val av dessa arbetsformer. Idar Magne 

Holme och Bernt Krohn Solvang (1991) redogör för kvalitativ metod och jämför med 

kvantitativ. Skillnaden är att vid kvantitativa studier söker forskaren kunskap som ska mätas 

medan den kvalitativa uttrycker företeelser av det som skall undersökas. Jan Trost (2005) för 

ett liknande resonemang och menar att kvalitativa undersökningar syftar till att förstå 

individers sätt att resonera. Därmed passade den kvalitativa undersökningsmetoden till mitt 

valda syfte.  

 

Den fenomenografiska forskningsansatsen hör till den kvalitativa forskningsinriktningen 

vilken innebär att jag som forskare tar utgång i empirin (genomförandet) och sedan analyserar 

resultatet (Staffan Larsson, 1986). Enligt författarna Ference Marton och Shirley Booth 

(2000) till metodboken Om lärande syftar fenomenografin till att förklara människors olika 

sätt att erfara skilda fenomen samt företeelser. Efter de genomförda intervjuerna 
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transkriberades dem och jag analyserade lärarnas uppfattningar vid intervjutillfället. Detta för 

att jag ville se lärares tankar och uppfattningar kring pedagogiska motiv till entreprenörskap i 

samband med valda arbetsformer. Inom fenomenografin analyserar forskarna 

intervjumaterialet och försöker tolka de uppfattningar de får fram, enligt Larsson. Även 

Marton och Booth menar att fenomenografin just kännetecknas av att den beskriver fenomen i 

världen såsom andra betraktar den.  

 
 

Urval 
Jag valde informanter som arbetar inom samma kommun. För att få en viss spridning inom 

kommunen har jag valt en landsbygdsskola, en skola som är belägen i utkanten av staden samt 

en skola som ligger i de centrala delarna. De tre skolorna jag valt har jag tidigare haft kontakt 

med och majoriteten av intervjupersonerna är verksamma i årskurs 1-3 och de övriga i årkurs 

4-6. Detta för att det ligger i mitt intresse att se hur lärarna arbetar med det entreprenöriella 

lärandet under de båda stadierna i grundskolans tidigare år. Jag kontaktade sex informanter 

via mail och frågade om de ville delta i min studie och bifogade missivbrevet (se bilaga 1), 

detta skedde ungefär en och en halv vecka före intervjutillfällena. Vi förde kontakt via mail 

där jag bokade intervjuer med var och en av informanterna. Två lärare som jag kontaktat hade 

inte möjlighet att delta, därför kontaktade jag ytterligare en lärare som var villig att ställa upp 

i en intervju. Totalt blev det alltså fem informanter som jag hade intervju med.  

 
 

Undersökningsinstrument 
Som tidigare nämnts har jag valt intervjuer som min metod för att skapa material till att 

besvara mitt syfte. Jag har läst och tagit del av vad tidigare forskning byggt sina metodval på 

och därmed har det varit till hjälp vid mitt övervägande. Intervju är inom den kvalitativa 

forskningen den mest förekommande metoden och enligt Alan Bryman (2002) är den följsam 

och anpassningsbar. Efter inläsning av metodlitteratur och tidigare forskning har jag valt att 

använda mig av semi-struktuerade intervjuer, som Bryman också skriver om.  

 

Vid semistrukturerade intervjuer användas en intervjuguide som struktur för de ämnen som 

ska behandlas. De fördelar som lyfts med semistrukturerade intervjuer är att frågorna inte 

behöver ställas och besvaras i bestämd ordning. Bryman (2002) menar då att den intervjuade 

får chansen att utforma svaren och möjligheten att följa upp intressanta synpunkter är mer 
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flexibel. Jag har gjort en intervjuguide (bilaga 2) där frågorna skapats utifrån syftet med 

studien. Övriga frågor som inte finns med vid utformandet av intervjun kan ändå ställas om 

det finns anknytning till det som informanten sagt. Dock ska frågorna leda till ny kunskap och 

jag som intervjuare måste vara väl insatt i mitt problemområde. Genom intervjuguiden skapar 

jag en tydligare struktur samt underlättar för vidare analys. Steinar Kvale och Svend 

Brinkmann (2009) har skrivit metodboken Den kvalitativa forskningsintervjun och de påvisar 

också detta och menar att intervjuguiden ska likna ett manus vid intervjutillfället för att just 

skapa struktur. 

 

Vid kontakt med informanterna skickade jag ut ett missivbrev (bilaga 1) via mail, där jag 

informerade dem om syftet och tillvägagångssättet samt praktisk information om de ville delta 

eller ej i min studie. Enligt Kvale och Brinkmann (2009) ska informanterna bli upplysta om 

just detta innan intervjun. Även i informationskravet som Vetenskapsrådets forskningsetiska 

principer (2002) skrivit ska denna information delges. I missivbrevet skrevs därmed de 

forskningsetiska principerna fram. Vetenskapsrådet anger fyra grundläggande etiska principer 

som är viktiga att ta hänsyn till vid en undersökning. Dessa fyra principer är 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

Informationskravet innebär att jag har informerat lärarna vad som kommer att ske samt vad 

studien handlar om. Samtyckeskravet innebär att jag har behövt lärarnas samtycke. Jag har 

också poängterat att allt är frivilligt, och att läraren när som helst får avbryta intervjun. 

Konfidentialitetskravet handlar om att jag som intervjuare redan från början har berättat för de 

berörda lärarna om att jag kommer fingera alla namn samt att dokumentationen ej kommer att 

finnas tillgänglig för utomstående. Det är viktigt för att ingen av dem ska känna sig utsatt. 

Nyttjandekravet innebär att allt material som jag har fått från intervjuerna endast används i 

mitt forskningssyfte. 

 

Innan jag genomförde de riktiga intervjuerna utförde jag en pilotintervju med en nyutbildad 

lärare. Detta för att se brister i intervjuguiden och ha möjlighet till att åtgärda och göra 

ändringar i den. Bryman (2002) menar att en pilotstudie kan ge intervjuaren mer vana och 

säkerhet inför de faktiska intervjuerna. Efter pilotintervjun ändrade jag vissa 

frågeformuleringar för att göra dem mer tydliga. 
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Genomförande 
Jag har använt mig av en inspelningsfunktion som finns på min mobil vid intervjutillfällena, 

vilket informanterna gett samtycke till. Jag hade även ett block framför mig där jag hade tänkt 

skriva ner stödord och uppföljningsfrågor, dock användes den inte utan jag ställde 

uppföljande frågor direkt efter informantens svar. Bryman (2002) menar att när forskaren 

använder sig av inspelningsfunktion ges möjlighet till att bättre koncentrera sig på det som 

informanten säger och därmed ges förutsättning för en mer utförlig analys. Intervjuerna tog 

ungefär 30-40 minuter att utföra med varje informant. Vid intervjun använde jag mig av min 

intervjuguide (se bilaga 2). Varje intervju transkriberades direkt efter genomförandet då jag 

hade intervjun i färskt minne. Vid utformningen av transkriptionerna tog jag hjälp av Bill 

Gillhams metodbok (2008) som ger förslag på vad jag ska beakta, tillexempel olika stilar med 

informantens svar och tydliggöra när informanten betonar vissa ord. Bryman påpekar även 

vikten av att inspelade intervjuer underlättar analysen eftersom materialet kan hanteras flera 

gånger och därmed undviker forskaren omedvetna tolkningar. Vid intervjutillfället har jag 

erbjudit informanterna att ta del av det färdiga examensarbetet. 

 
 

Analys och databearbetning 
Fenomenografisk analys delas in i fyra olika faser, enligt Marton och Booth (2000) och det är 

dessa jag valt att förhålla mig till vid bearbetningen.  I den första fasen bör forskaren göra sig 

bekant med sitt insamlade material och bilda sig en uppfattning om dess helhet. Forskaren ska 

läsa med en öppenhet och fokus ska ligga på att finna utsagor så att forskaren därmed hittar 

informantens uppfattningar om olika företeelser. Under denna fas framträder ofta tänkbara 

kategorier som eventuellt kan användas i analysavsnittet, enligt Marton och Booth. Första 

fasen var bearbetning av de inspelade intervjuerna där jag transkriberade ordagrant vad som 

sagts under intervjutillfällena. Efter att all transkribering var genomförd skrev jag ut dem för 

att bättre kunna se företeelser. Jag läste igenom texterna flera gånger för att etablera ett 

helhetsintryck och bli förtrogen med mitt material. 

 

I den andra fasen ska likheter och skillnader uppmärksammas i materialet, alltså i denna 

studie intervjuerna. Här ska jag som forskaren pendla mellan helhet och del och processen ska 

pågå tills jag har en relativt stabil bild av helheten. I denna fas kodades intervjuerna och varje 

informants uttalande kring; entreprenöriellt lärande, pedagogiska motiv och arbetsformer, 
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ströks under med markeringspenna. Vidare menar författarna att denna del kan likna ett spel 

där spelet hela tiden ändrar skepnad genom att jag pendlar mellan helhet och del.  

 

I den tredje fasen ligger fokus på att kategorisera informantens uppfattningar i 

beskrivningskategorier. Kategorierna ska skilja sig åt och helst inte överlappa varandra och 

framställningen belyser den kollektiva nivån, enligt Marton och Booth. I denna fas lyfter jag 

informantens uppfattningar i tydliga kategorier med beskrivande och löpande text med 

relevanta citat. Här utgör kategorisystemet min studies utfallsrum. I framställningen av 

kategorierna tydliggörs informantens variationer kring uppfattningar om entreprenöriellt 

lärande. Vid kategoriseringen uppstod problemet att de inte skiljde sig tillräckligt mycket åt 

utan de gick in i varandra, därför valde jag att ha tre övergripande teman och sedan under 

kategorier för att avgränsa och tydliggöra.  

 

I den fjärde och sista fasen studeras den underliggande strukturen i de valda kategorierna. I en 

fenomenografisk studie bildar utfallsrummet huvudresultatet. Det är en systematisk analys av 

hur informanternas uppfattningar förhåller sig till varandra som nu kan göras utifrån den 

helhet som visat sig i utfallsrummet. Utifrån likheter samt skillnader valdes tre teman som 

lyfter informantens uppfattningar som förhåller sig till studiens problemområde. Dessa tre är; 

lärarnas definitioner, entreprenöriellt lärande som aktivitet samt hinder för att arbeta 

entreprenöriellt. Under denna fas valde jag också beskrivningskategorier som relateras till 

specifikt tema.  

 
 

Tillförlitlighetsaspekter  
Judith Bell (2006) skriver i sin metodbok Introduktion till forskningsmetodik att i kvalitativa 

studier syftar validitet och reliabilitet till att kunna beskriva om forskaren samlat in och 

bearbetat material på ett metodiskt och tillförlitligt sätt. Studiens förarbete och dess 

förutsättningar samt den pågående processen ska tydligt beskrivas för att validiteten och 

reliabiliteten ska anses vara hög.  

 
 
Validitet står för giltighet, enligt Bell och den visar mått på om en specifik fråga mäter eller 

beskriver just det forskaren syftar till att den ska mäta eller beskriva. Kvale och Brinkmann 

(2009) menar att inom validiteten använder forskaren sig av inre och yttre validitet. Den inre 
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validiteten handlar om att forskaren har en förförståelse, detaljerad beskrivning av materialet, 

urval samt en utförlig beskrivning av analysprocessens faser. Den yttre validiteten består 

istället av tillämpning alltså att jag som forskare presenterar tillvägagångssättet och de resultat 

som kommit fram i slutet av studien. Jag som forskare har en god förförståelse för ämnet 

entreprenörskap i skolan då det ligger i mitt intresse. Dessutom har jag tidigare genomfört 

intervjuer som transkriberats därför var jag bekväm med metodens olika steg. Det finns en 

möjlighet att studiens resultat kan ha påverkats av min förförståelse samt att jag har haft min 

verksamhetsförlagda utbildning hos vissa. Jag har valt att fingera informanternas namn för att 

utesluta identifiering av lärarna.   

 

Jag har beaktat reliabiliteten i min studie som kan översättas med pålitlighet menar Bell 

(2006). Vid metodlogiska överväganden kring material samt hur jag gått tillväga finner jag 

studien intersubjektivt prövbar. Kvale och Brinkmann (2009) menar att reliabiliteten även 

syftar till att den tekniska utrustningen är av kvalité. Författaren ger förslag på frågor som 

forskaren kan ställa sig i sammanhanget, till exempel; Kan jag lita på att uppgifterna är sanna 

och är mitt mätinstrument pålitligt? Det finns även en rad faktorer som påverkar 

informanternas svar på mina intervjufrågor. Informanternas humör och inställning kan 

påverka deras svar och hur det uppfattar frågan (Stukát, 2005). Studien har hög reliabilitet då 

frågorna i intervjuguiden är formulerade i relation till valt syfte och frågeställningar. Jag har 

även haft samma tillvägagångssätt vid sammanställning av intervjuerna, de har transkriberats 

direkt efter varje genomförd intervju. Därefter har intervjumaterialet sammanfattas, tolkats 

och kategoriserats. Även kategorierna har utgått från studiens syfte och frågeställningar.  

Genom att jag valt att använda mig av semistrukturerade intervjuer var frågorna som ställdes 

delvis öppna men med samma struktur i sin utformning, detta för att informanterna skulle 

uppfatta frågorna liknande. Informanterna fick inga ledande frågor, vilket är viktigt för 

studiens pålitlighet då jag annars som forskare kunde ha styrt informanternas svar. 

Reliabiliteten handlar om att studien utförs så noggrant som möjligt att det går att upprepa den 

(Sven Hartman 2003). Vid mina metodlogiska överväganden har jag varit medveten om detta 

och därmed anses studien vara rimlig att någon annan forskare kan genomföra liknade studie 

och resultatet blir detsamma. 
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Teoretiska utgångspunkter 
Studiens teoretiska infallsvinkel består av tre lärandeteorier, vilka används som teoretiska 

redskap för att studera om och i så fall hur de relaterar till det som lärarna talar om som 

entreprenöriellt lärande. Motivet till val av Vygotskij, Dewey och Freinet som teoretiska 

utgångspunkter är för att de alla förespråkar aktiva och kreativa elever1 för ett givande 

läranden enligt Gunn Imsen (2006) som är professor vid pedagogiska institutet i Norge. 

Freinet betonar barns aktiva arbete, Dewey myntade just begreppet Learning by doing och 

Vygotskij skriver om hur viktigt det är med skapande. Dessa är exempel på lärandeteorier 

som anammas av dagens skola och därför finner jag det motiverande att se hur deras syn på 

lärande rimmar med det nya kring entreprenörskapstänk som pedagogisk förhållningssätt. De 

tre teoretiska utgångspunkterna ska senare användas i vidare analys av resultat. Nedan följer 

en mer utförlig beskrivning av de tre lärandeteorierna och hur de kan relateras till mitt syfte.  

 
 

Lev S. Vygotskij 
Vygotskij ses som upphovsman till sociokulturella lärandet som handlar om att barn lär i 

interaktion med andra (Roger Säljö, 2000). Enligt psykologen Leif Strandberg (2006) 

förespråkar Lev S Vygotskij (1896-1934) att alla människor är kreativa och förmågan 

utvecklas i takt med erfarenheter. Vygotskij ansåg att vi lever inte bara för att förstå världen 

och anpassa oss till den utan även för att omforma den. Enligt Strandberg handlar det om två 

förhållningssätt till verkligheten och syftar på att vi antingen återskapar eller skapar något 

nytt, det sistnämnda är det som utvecklar oss och gör oss framåtriktade. Skapande ska ses som 

en aktivitet för alla och vidare beskriver Vygotskij (1995) begreppet kreativitet. 

 

Kreativitet kallar vi sådan mänsklig aktivitet som skapar något 

nytt, oavsett om det är ett ting i den yttre världen eller en 

konstruktion av intellektet eller känslan, en konstruktion som 

bara existerar och ger sig till känna i människans inre. 

 (s.11, a.a. 1995) 

 

Vygotskij menar att skapande aktiviteter ska ingå i det pedagogiska arbetet för att främja 

elevernas fantasi och betonade att det var mycket viktigt för skolelevernas framtid. Forskaren 

                                                 
1 I studien använder jag konsekvent benämning av termen” elev” när jag refererar till barn i skolan. Dock 
förekommer undantag vid hänvisning till författare där jag skriver fram deras term. 
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Gunilla Lindqvist (1999) beskriver Vygotskijs tankar om skolan och menar att det finns tre 

viktiga pedagogiska slutsatser att dra i samband med elevens intressen och innehållet i skolan. 

För det första är det viktigt att ämnena har ett samband för att väcka intresse. För det andra 

bör undervisningen inte repeteras, då blir den ointressant menar han. Istället bör innehållet 

vidgas och fördjupas. För det tredje ska det finnas ett samband mellan innehållet i skolan och 

det verkliga livet. Lindqvist lyfter även Vygotskijs teorier om lekens betydelse som ett sätt att 

lära om framtiden. Vygotskij menar att det är lek som lär barnet att tänka. Den handlar både 

om yttre och inre aktivitet. När barnet leker får det en inre känsla och samtidigt en yttre där 

övning av planering och organisering förekommer. Att ta del av omgivningens erfarenheter 

för att berika sin fantasi och kreativitet är viktigt, enligt Vygotskij (1995). Genom att ta hjälp 

av andra och att arbeta i grupp utvecklar man sitt skapande. Lek och arbete hör ihop enligt 

Vygotskij som menar att leken är ett naturligt sätt för barnet att arbeta och vara aktiv, och 

barnet kan på så sätt förbereda sig för framtiden. Strandberg (2006) menar att det inte finns 

några speciella stunder som passar bättre för kreativitet utan att det kan integreras i alla 

undervisningsämnen. Han menar att det gäller att se möjligheter för dessa övningstillfällen i 

fantasi och kreativitet. Ett fungerade lärarlag är en förutsättning som skapar möjligheter för 

ämnesöverskridande arbete. 

 

John Dewey 
Pedagogen och filosofen John Dewey (1859-1952) myntade begreppet Learning by doing som 

kan översättas lära genom att göra som syftar till individens aktiva medverkan i sin 

inlärningsprocess, enligt filosofi doktorn och forskaren Karin Berglund och 

forskningsassistenten Carina Holmgren (2007). Imsen (2006) redogör för Deweys 

lärandeteori och skriver att individen lär genom att göra saker och samla erfarenheter av det 

man gjort. Erfarenheter är ett samspel mellan att utföra en aktivitet och se vad denna handling 

leder till. Vidare skriver Imsen att individen lär sig något när sambandet mellan handling och 

dess resultat förstås. Även Tomas Kroksmark (2003) professor i pedagogiskt arbete, hänvisar 

till Dewey och skriver att handling och tänkande har ett tydligt samband som måste utföras i 

en meningsfull kontext. Dewey ansåg att skola och samhälle måste samverka och när 

undervisningen förankras i samhället ges en mening i skolarbetet för eleven. Skolan ska alltså 

vara ett samhälle i miniatyr förespråkar Dewey (a.a.). Hans syn på lärande har inspirerat lärare 

till att utveckla problembaserat lärande där samarbete får en betydande roll, tolkar Leffler 

(2006). Deweys tankar har även haft inflytande över den aktuella läroplanen. Dokumentet 
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genomsyras av att en förutsättning för att barn ska kunna utvecklas krävs en god social miljö 

samt meningsfulla aktiviteter. Enligt Dewey fokuserar dock skolan för mycket på givna 

läromedel och lärare. Istället bör mer utrymme ges för att eleverna ska aktiveras utefter egna 

förmågor (Kroksmark, 2003).  

 

Célestin Freinet 
Arne Malten (1997) forskare i pedagogik tolkar Célestin Freinets (1896-1966) pedagogik och 

menar att den främst fokuserar på att vardagsarbetet ska ingå som en del i undervisningen som 

kan byggas utifrån elevens behov. I skolan bör praktik och teori vara lika viktigt, handen och 

tanken har lika stort värde och är beroende av varandra menar Freinet (Britt Isaksson, 1996). 

Vidare tolkar Isaksson Freinets arbetspedagogik och skriver att skolans personal ska förmedla 

en helhetssyn på eleverna och deras behov. Då menar Freinet att läraren törs lita på elevernas 

egen lust och förmåga att skaffa sig kunskap. Maltén har valt att lyfta fem grundläggande 

principer inom Freinets arbetspedagogik. Den första syftar till att arbetet ska vara meningsfullt 

och eleven bör lära sig teoretisk kunskap genom handens arbete och utgå från deras egna 

erfarenheter. Den andra kallas för det trevande försöket och med detta menas att eleven inte 

ska matas med information utan istället är utgångspunkten elevens egen världsbild av hur 

saker och ting fungerar och likt forskare ska de ställa hypoteser utifrån den, menar Maltén. 

Vidare lyfts demokratisk fostran där det krävs ömsesidig respekt för att eleverna ska anamma 

läraren som en demokratisk förebild. Den fjärde principen handlar om det fria uttrycket där 

Freinet syftar till att elever har ett starkt behov av att uttrycka sig estetiskt och detta ska 

uppmuntras i deras skapande arbete. Det gemensamma arbetet skrivs fram som den sista 

principen. Detta syftar till att eleverna ska inse fördelar med att samarbeta med andra och att 

de då fostras till att bli goda samhällsmedborgare i ett demokratiskt samhälle.  

 
Följande lärandeteorier ska alltså användas vid vidare analys kring resultatet. Kopplingar till 

dessa ska framförallt göras när fokus ligger på lärande och hur det kan ske entreprenöriellt. 

De ska refereras till när lärarna resonerar kring pedagogiska motiv och hur dessa kan främja 

elevernas utveckling. Jag kommer framförallt att hänvisa till Vygotskij när kreativitet och 

skapande aktiviteter diskuteras av lärarna. I analysen kommer jag även lyfta Deweys 

resonemang kring aktivt skapande och praktiska aktiviteter för att främja lärandet. Freinet 

kommer bland annat att användas när lärarna resonerar kring pedagogiskt förhållningssätt för 

att främja entreprenörskap hos eleverna. Samtliga lärandeteorier ska betraktas som ett 
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avstamp vars syfte är att granska just skillnader mellan dessa gamla lärandeteorier kontra det 

mer aktuella entreprenöriella lärandet.  
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Forskningsläge 
Entreprenörskap är ett omfattande och tvetydigt ämne som nu är aktuellt att skriva om. 

Därmed finns det ett stort utbud av litteratur och problematiseringar kring varför och hur 

lärare ska praktisera ämnet, så kallade handböcker. Forskning är begränsad kring 

entreprenörskap i skolan, istället handlar de flesta avhandlingar om entreprenörskap kopplat 

till näringslivet och företagsekonomi. Jag har haft problem med att finna internationella texter 

om entreprenöriellt lärande i grundskolan, dessutom har uppdragsgivare till de flesta studierna 

varit företagare med en ekonomisk avsikt. Flera C- uppsatser har skrivits om entreprenöriellt 

lärande men dock har de valt att studera hur det ter sig på gymnasiet då företagsamhet 

kommer in som ett renodlat ämne där.  

 

Inledningsvis har jag valt att lyfta vad begreppsutredande forskning säger om entreprenöriellt 

lärande, detta för att ge läsaren en tydligare definition av begreppet. Jag har valt att lyfta en 

rapport om Hur lärare ’gör’ när de gör entreprenörskap i skola samt en doktorsavhandling 

om Företagsamma elever, där författaren diskuterar entreprenörskap och företagsamhet i 

skolan. Dessa är intressanta för min studie då båda rapporterna syftar till att lyfta vilka 

pedagogiska motiv som ligger till grund för entreprenöriellt arbetssätt. Även den valda 

doktorsavhandlingen motiverar varför entreprenörskapstänk ska integreras mer i en skola där 

syftet är att variera arbetsformer i undervisningen.  

 
 

Entreprenöriellt lärande 
Entreprenöriellt lärande ska ses som en pedagogisk form som syftar till att stimulera elevernas 

attityder, förmågor och förhållningssätt som ökar entreprenörsandan, anser Peterson och 

Westlund (2007) som är uppdragsforskare åt Nutek, som nu mera benämns Tillväxtverket. De 

menar att entreprenöriellt lärande är ett bra sätt att stimulera elevernas motivation och 

engagemang till skolans ämnen. Vidare nämner de att eleven blir mer delaktig och har mer 

inflytande när lärare arbetar med entreprenöriellt lärande. Författarna påvisar skillnaden 

mellan traditionell undervisning och entreprenöriellt lärande och menar att i denna arbetsform 

stimuleras hela individens kapacitet och inte bara intellektet hos individen. Bakgrunden till 

detta påstående är att entreprenöriellt lärande stimulerar flera kompetenser menar Peterson 

och Westlund. 22 olika kompetenser nämns och dessa delas in i tre grupper. Den första 

gruppen benämns personligt ledarskap – självkunskap som betyder att elevernas självkänsla 
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och självförtroende stärks. De första kompetenserna anses alltså utgöra byggstenar för 

entreprenöriellt lärande och här handlar det om ansvarstagande, tålamod och uthållighet samt 

konsekvensbedömning. Den andra gruppen kallas för förändringskompetens och lärande som 

anses kompletterande. Förutsättning för att förändring ska ske är lärande och vice versa. 

Kompetenser inom denna grupp är kommunikationskompetens, lösningsorienterat tänkande, 

motivation och framtidstro samt förmågan att reflektera. Den tredje och sista gruppen är Ta-

sig-församhet som sammanfattningsvis handlar om att se möjligheter och handla därefter. 

Leffler (2010), som är forskaren i pedagogiskt arbete, har genomfört en kunskapsöversikt som 

en del i Skolverkets uppdrag. Hon menar att de praktiskt estetiska ämnena slöjd, bild och 

idrott betraktas i sig själv som företagsamma, för där får eleverna vara aktiva och utföra sin 

kreativitet. Leken skall ses som en användbar metod då leken och det entreprenöriella 

handlandet har det gemensamma att effekterna aldrig kan förutbestämmas. Vidare lyfter 

Leffler förslag till den nya skollagen som föreslår att regeringen ger kunskapsbegreppet en 

bred innebörd och syftar då till att utbildningen ska främja elevers allsidiga personliga 

utveckling. Det kan då handla om att utveckla förmågor såsom den kreativa, lusten att skapa 

och förmågan att ta initiativ och göra idéer till handling. Dessa förmågor ses som centrala för 

det entreprenöriella förhållningssättet, menar Leffler. Entreprenöriellt lärande syftar till att 

stärka både lärare och elevers förmåga att möta utmaningar i dagens och morgondagens 

arbetsliv (Peterson och Westlund, 2007).  

 
 

Entreprenörskap och skola 
Forskaren inom utbildningsvetenskap Karin Berglund har tillsammans med 

forskningsassistenten Carina Holmgren skrivit en forskningsrapport år 2007, som syftar till att 

redogöra för berättelser kring hur lärare gör när de gör entreprenörskap i skolan. Kvalitativa 

delstudier har genomförts och studien bygger på 17 intervjuer med fokusgrupper bestående av 

aktörer som arbetar för entreprenörskap i skolan. De skriver att tidigare forskning visar att 

entreprenörskap i skolan ofta förknippas med företagande, dock tycks denna syn förändras till 

att eleverna ska utveckla ett entreprenöriellt förhållningssätt som syftar till kreativitet i största 

allmänhet, för att vara redo för samhällslivet.  

 

Berglund och Holmgren lyfter vilka motiv som ligger till grund för att arbeta med 

entreprenörskap i skolan och sammanfattar med att motiven för att arbeta med 

entreprenörskap både är mångtydiga och sammanflätade i varandra. Vissa av de intervjuade 
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menar att en viss begreppsförvirring uppstår då flera lärare associerar till företagsamhet och 

tror att entreprenöriellt lärande innebär att utbilda elever till företagare. Istället har lärare som 

motiv att skapa förutsättningar för eleverna att utveckla ett förhållningssätt till sin omvärld 

och detta är något som är föränderligt och påverkbart som kan tränas i social samvaro, menar 

några av de intervjuade. Berglund och Holmgren har valt att tydliggöra skillnad mellan 

aktivitet och pedagogik. Under den första rubriken ges exempel på aktivitet såsom prao och 

Snilleblixtar, Finn upp och Ung företagsamhet och menar att det främst handlar om att lära sig 

företagandets praktik. Under den andra rubriken ligger mer fokus på pedagogik i den 

bemärkelsen att teoretisk och praktisk kunskap diskuteras. De intervjuade lärarna menar att 

genom arbete med entreprenörskap tillägnar sig eleverna båda delarna, men lyfter att 

entreprenörskap gynnar kanske mer de som inte anses vara starka teoretiker och syftar till att 

de flesta projektarbeten i gymnasiet blir praktiska.  

 

Slutligen beskriver forskarna att genom ett helhetsperspektiv ges det möjligheter för både 

elever och lärare att koppla samman sina kunskaper, erfarenheter, idéer och kontakter. Detta 

för att utveckla nya former för undervisning och lärande, menar de. Genom detta skapas bättre 

förutsättningar för eleverna att skapa något nytt och därmed nya kunskaper och erfarenheter 

uppstår. Sammanfattningsvis menar forskarna att det är lärares engagemang och 

förhållningssätt som avgör vad som sker i klassrummet när de arbetar med entreprenörskap. 

 
 

Företagsamma elever 
Eva Leffler, forskare i pedagogiskt arbete, har skrivit en doktorsavhandling år 2006 som 

handlar om problematiken gällande entreprenörskap och menar att det finns en kamp mellan 

skolan och svenskt näringsliv. Som metod till sin avhandling har hon använt sig av 

diskursanalys om vetenskapliga texter och policydokument såsom läroplanen, som behandlar 

entreprenörskap och företagsamhet i skolan. Dessutom har hon genomfört pilotstudier på fyra 

olika skolor där hon observerat det aktiva arbetet med entreprenörskap i klassrummet. 

Forskaren har även intervjuat elever, lärare och rektor om hur de resonerar kring 

entreprenörskap. Hon ifrågasätter om entreprenöriellt lärande verkligen ska ses som fulländat 

lärande, där hon syftar till att entreprenörskap är en svårfångat begrepp som är väldigt 

tolkningsbart. Ska skolan lära elever att driva företag eller ska det snarare handla om att 

utveckla tankarna kring den inre företagsamheten, alltså entreprenöriella egenskaper. 

Eftersom begreppet är så pass tolkningsbart blir följden att arbetsformer kan väljas fritt och 
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det blir svårt för lärarna att formulera tydliga mål som syftar till entreprenöriellt lärande. Det 

är en kamp och skolans traditionella lärande får kritik medan entreprenörskap i skolans ses 

som ett fulländat lärande, menar Leffler. 

 

Skolan blir ofta kritiserad för att vara skild från samhället. I takt med att samhället förändras 

behöver nya arbetssätt och arbetsformer utvecklas. Därför är det viktigt att entreprenörskap 

införs i grundskolan, menar Leffler (2006). Vidare påpekas att entreprenörskap ska ses som 

ett förhållningssätt till lärande, där arbetsformer ska stimulera elevernas självtillit, 

självkännedom, kreativitet, handlingskraft samt samarbets- och kommunikationsförmåga. Vid 

diskussion kring arbetsformer bör läraren utgå från den didaktiska frågan hur lärandet ska ske. 

Hur eleverna lär anses alltså viktigare än ämnesinnehållet i undervisningen.  

 

Leffler (2006) redogör även för hur den entreprenöriella läraren besitter vissa egenskaper som 

påverkar handledningen. Hon menar att lärarskapet ska handla om att våga bryta mönster, 

brinna för idéer samt vara nyskapande, alltså vara en eldsjäl. Dessa förmågor är 

förutsättningar för att man som lärare ska kunna vägleda och främja elevens kreativitet. Hon 

påpekar då att denna lärarroll inte är specifik utan stämmer väl in på Lpo 94 som skriver att 

läraren ska ha en handledande roll där den ska stödja, underlätta för elevens arbete samt ge 

eleven utrymme för sitt eget skapande.  
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Analys 
Tre övergripande teman utkristalliserades ur mitt material. Det var följande teman 

informanternas svar i synnerhet kom att kretsa kring; lärarnas definitioner, entreprenöriellt 

lärande som aktivitet samt hinder för att arbeta entreprenöriellt. Under varje tema kommer 

relevanta beskrivningskategorier att tas upp och bygga på informanternas berättelser. 

Beskrivningskategorierna har en logisk relation till varandra och Marton och Booth (2000) 

menar att beskrivningskategorier innebär distinkta grupperingar av aspekter av ett valt 

fenomen samt relationerna dem emellan. Det analytiskt framtagna som presenteras i detta 

kapitel kommer att relateras till tidigare forskning som gjorts på området samt kopplas till 

studiens teoretiska utgångspunkter. Jag har valt att fingera informanternas namn därför 

kommer dem att benämnas; L1, L2, L3, L4 och L5 vid referering.  

 
 

Lärarnas definitioner 
Som forskare var det relevant för mig att få en uppfattning hur begreppen; entreprenörskap 

och entreprenöriellt lärande tolkas av lärarna, därför syftade de första frågor i intervjuguiden 

till att få en uppfattning hur de resonerade kring valda begrepp. Dessa frågor ställdes i början 

och det gavs relativt korta och vaga definitioner från lärarna.  

 

Att kunna ha idéer och kunna ha visioner och kunna se framåt. 

(L2) 

 

För mig så får jag tankar så att säga, att dom från scratch och sen 

jobbar fram. 

(L1) 

 

När frågorna istället handlade om hur de jobbade med detta i sin undervisning blev svaren 

mer utförliga och vissa fall blev definitionen mer omfattande och ändrades under intervjun. 

Dessa definitioner kom att såväl retuscheras som byggas på under intervjun. Det föreföll med 

andra ord som att det var lättare att tala om vad man gjorde än vilket innebörd de egentligen 

tillskrivit begreppen. 

 

(…) jag tycker att det är att, eller för mig är det att man 

presenterar olika sätt att lära sig och att arbeta på. Och att man 

låter eleverna vara med ifrån början. Så att man bygger upp 
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nånting ihop. Det är inte givet ”det här ska ni göra” utan man får 

ett ämne eller ett område – vad ska vi göra med det här? Vi har 

ju målen fortfarande som ska nås men hur ska vi göra för att nå 

dom. Och vilka olika sätt kan man jobba med det. 

(L5) 

 

Entreprenörskap är ju inte ett nytt begrepp så att… men i skolans 

värld är det ju det. Den förändring som jag tänker att det är att 

hitta sammanhang, alltså carpe diem – fånga dagen och utgå från 

det. (…) utan det man har i ryggraden, det som finns i våra 

kursplaner och så, där utifrån det och de elever man möter, 

kunna jobba med olika saker.  

(L3) 

 

Entreprenöriellt arbete uppfattades alltså vara ett arbetssätt där undervisningsformerna är 

relativt valfria menar lärarna. Titeln på examensarbetet är ett uttalande från en informant som 

hade svårt att upprepa entreprenöriellt lärande och förkortade istället begreppet till ”E-

lärande”. Entreprenöriellt lärande och entreprenörskap förefaller vara vaga begrepp som har 

olika innebörder för olika lärare. De lärare som var verksamma i årskurs 1-3 talade framförallt 

om kreativa förmågor medan de enligt lärare som arbetade i årkurs 4-6 snarare handlade om 

att driva företagsamma projekt.  

 

Ja jag tänker ju på kreativitet – att inte kväva ungarna, utan att de 

får utrymme för att konstruera och fundera och uppfinna och 

såklart tänka kreativt. För det är ju grunden till entreprenörskap. 

Att kunna ha idéer och kunna ha visioner och kunna se framåt. 

(Lärare i en lågstadieklass, L2) 

  

(…) Så han är ju skit duktig på det. Och det kommer bli en form 

av en liten bok om Godzilla till slut – och det är ju 

entreprenörskap. 

A: Mmm (positivt) Absolut.  

L1. Skulle man då verkligen, som jag tänker entreprenörskap, så 

skulle han få fortsätta med det. Då skulle han antingen få göra en 

liten bok och sen till och med få chansen att sälja den.  

(Lärare i en mellanstadieklass, L1) 
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Skapande aktiviteter uppfattades i alla fall vara det mest huvudsakliga vid detta arbetssätt. 

Lärarna delade även uppfattningen om att entreprenöriellt lärande handlar om ett 

förhållningssätt för att stödja elevers generella kompetenser såsom, ta initiativ, ansvar och 

omsätta idéer till handling.  

 
 

Entreprenörskap i skolan 
Begreppet entreprenörskap är så pass nytt i skolans värld att lärarna inte upplevde att de 

riktigt fått grepp om det ännu, på grund av att läroplanen -94 inte behandlar begreppet.  Men 

vid hänvisning till rådande styrdokument handlade det om att skapa goda samhällsmedborgare 

genom att ha varierande arbetsformer.  

 

Ja alltså det står ju om samhällsmedborgare och en del. Annars 

tycker jag inte det står så mycket om det. 

(L1) 

 

Informanterna uttryckte att de upplevde att det var svårt att finna tydlig förankring i de 

aktuella styrdokumenten. Läroplanen för det obligatoriska skolväsendet (Lpo94) skriver inte 

fram begreppet entreprenörskap utan lärarna får själva tolka dokumentet och försöka 

kopplingar till varför de ska arbeta entreprenöriellt. Dock kommer begreppet att skrivas fram i 

den kommande läroplanen för grundskolan, Lgr11, som börjar gälla från och med juli 2011. 

Där står det att skolan ska bidra till att eleverna utvecklar ett förhållningssätt som främjar 

entreprenörskap och detta ska ske genom att personalen skapar möjligheter för eleven att ta 

initiativ och ansvar (Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet, Lgr 11). 

Innan intervjuerna hade vissa informanterna samtalat med kollegor samt gjort nätsökningar på 

begreppet för att få en viss uppfattning om dess definition. En av lärarna berättade: 

 

Jag har ju aldrig reflekterat över entreprenörskap i skolan. Men 

jag slog upp det och googlade på det för att se vad det betydde 

och då handlade det mycket om kreativitet och… Alltså jag 

jobbar ju inte målmedvetet med entreprenörskap utan man 

försöker få barnen att tänka själva. Komma med egna idéer.  

    (L4) 
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Samtliga informanter drog paralleller till företagsamhet med fokus på egenskaper som 

förutsättning. Det fanns med andra ord en uppfattning hos lärarna att entreprenöriell och 

företagsam står för samma sak. Det handlar om att tänka kreativt, ha förmågan att konstruera 

och att skapa, menar de. Även Leffler (2006) har i sin studie definierat entreprenörskap och 

menar att det inbegriper att skolan ska utveckla den inre företagsamheten och forskaren syftar 

då till de entreprenöriella egenskaperna, likt informanterna i den här studien. Denna definition 

kan därmed tydligare förankras i undervisningen då den är mer lättillgänglig att begripa. L5 

beskrev att entreprenörskap handlar om att driva en idé framåt och få fram en produkt. Enligt 

läraren bör arbetsprocessen vara det väsentliga i lärandet då det syftar till att utveckla tankar 

och idéer och testa dem för att sedan utvärdera. En annan lärare L1 berättade att 

entreprenörskap handlar om att ha idéer och våga testa dem tillsammans trots att de kanske 

inte anses vara genomförbara vid första anblick.  

 

De får en idé. Så får de alltså planera – tänker hur ska vi göra 

med det här och tänker att jag kanske inte kan jobba själv utan 

kanske går ihop med någon annan som ungefär samma idéer. 

Och sen börjar dom att planera och få ihop nån idé som så 

småningom ska uttryckas i specialarbete, forskning eller allt kan 

ju inte utmynna i konkreta saker som man kan sälja eller nått sånt 

där. 

(L1) 

 

Citat från L1 kan kopplas till Peterson och Westlunds (2007) definition av begreppet där även 

de menar att det handlar om att omforma idéer till praktiska och målinriktade handlingar. 

Samtliga lärare kan ses ha en processorienterad syn på begreppet entreprenörskap, det kan 

handla om att de förknippar det med företagande.  

 

Förut har man ju tänkt entreprenör – egen företagare som kör sitt 

race.  

 (L4) 

 

För när vi börja prata om det här och entre… då tänker ju jag på 

entreprenör. Och det är ju nån som kan nånting, känner jag och 

som man kan anlita och så betalar man för det va, nån som kan 

nått specifikt. Och det tycker jag inte är samma begrepp som i 

skolan. 

(L5) 
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Det har noterats att informanteras syn varit begränsad och att entreprenörskap handlade om 

eget företagande och detta är den allmänna missuppfattningen, menar Leffler (2006). Även 

Berglund och Holmgrens (2007) studie visade att en del av de intervjuade ansåg att det fanns 

en viss begreppsförvirring, följden blev att tveksamheter uppstod vid planering av 

målinriktade aktiviteter för entreprenörskap i skolan. Min studie visar dock att informanterna 

snarare betonar att utveckla entreprenöriella egenskaper än att utbilda elever till företagande.  

 

(…) att de får utrymme för att konstruera och fundera och 

uppfinna och såklart tänka kreativt. För det är ju grunden till 

entreprenörskap. 

(L2) 

 

Alltså för mig är en entreprenör en som är kreativ och har idéer 

och kan få andra med sig i den här idén. 

(L4) 

 

Lärarna lyfte framförallt kreativitet och framåtanda som viktiga egenskaper att stimulera.  

Lpo94 skriver att ”eleverna skall få möjlighet att ta initiativ och ansvar. De skall ges 

förutsättningar att utveckla sin förmåga att arbeta självständigt och lösa problem” (s.7). 

Eftersom läroplanen förespråkar lustfyllda aktiviteter där eleverna får utrymme att tänka och 

handla kreativt, kan lärarna kanske lättare finna stöd i aktuella styrdokument och arbetat mer 

målinriktat. Hinder för att arbetat målinriktat med entreprenöriellt lärande uppfattas vara 

otydligheten i aktuella styrdokument, detta kommer att beskrivas ytterligare under temat 

hinder för att arbeta entreprenöriellt. 

 
 

Entreprenöriellt lärande 
I mina intervjuer hade lärarna svårt att skilja på definitionerna mellan entreprenörskap och 

entreprenöriellt lärande. Detta kan bero på just den begreppsförvirring som tydligt framstår i 

min studie och därmed kan det vara svårt att skilja dem åt. Den skillnad som främst kan 

utkristalliserades från intervjuerna är att entreprenöriellt lärande syftar mer till hur det ska 

praktiseras i undervisningen.  
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Det är helt enkelt att släppa tanken fri, att låta dom söka sig fram.  

(L1) 

 

Lärarna betraktar entreprenöriellt lärande som en kreativ och fri arbetsform där eleverna får 

möjlighet att testa sina idéer och tillåtas fantisera fritt. Denna syn kan förankras väl i Deweys 

syn på lärande som menar att för att elever ska kunna utvecklas krävs en god social miljö där 

lärarna stimulerar eleverna genom meningsfulla aktiviteter (Kroksmark, 2003). Jag fann att 

begreppet innefattar ett pedagogiskt förhållningssätt där lärarna anses uppmuntra eleverna till 

att tänka fritt. Peterson och Westlund (2007) menar att entreprenöriellt lärande ska ses som en 

pedagogisk form, och i min studie framgår att det är den allmänna tolkningen. Uppfattningen 

enligt mina informanter är att lärandet anses ingå i alla ämnen då det ska likna ett tänk om 

varierande arbetsformer där fantasin ska uppmuntras. 

 

Fantasi är livsviktigt för att kunna ta till sin kunskap och för att 

kunna få en intelligens – en kunskap som håller (…) Ja det är ju 

att tillåta fantasin – att inte bara jobba med stereotypa 

arbetsböcker. Så utan att få använda sin fantasi i bild och form, i 

svenska och matte också. Det finns ju mycket man kan göra.  

 (L2) 

 

Entreprenöriellt lärande kopplas till de estetiska uttrycksmedlen som till exempel bild och 

form, enligt L2. Även Leffler (2010) påvisar i sin studie att de praktiskt estetiska ämnena som 

bild anses vara företagsamma då eleverna får utföra sin kreativitet. Av informanterna tolkas 

entreprenöriellt lärande som en skapande aktivitet där eleverna får ”pröva sina vingar”, som 

samtliga lärare uttrycker. Denna syn på lärande går i linje med Vygotskijs (1995), som 

förespråkade skapande aktiviteter i det pedagogiska arbetet för att främja elevernas fantasi 

och kreativitet. Även Freinet menade att elever ska ha möjlighet att uttrycka sig estetiskt och 

bör uppmuntras till skapande arbete (Maltén, 1997). Samtliga informanter var överens om att 

bild och form kunde användas som komplement till alla ämnen. När lärarna drog paralleller 

till estetiska uttrycksmedel fann de tydligare hur de faktiskt tillämpade entreprenöriellt 

lärande i skolan, i förhållande till deras tidigare vaga definitioner. L1 menar att 

entreprenörskap blir som tydligast i ämnet slöjd då eleverna får skapa någonting praktiskt från 

grunden som de själva skissat och funderat ut. Det föreföll som att lärarna bearbetade sina 

definitioner under intervjuns gång. Under intervjuerna medvetengjordes begreppet mer och i 

slutet av en intervju uttryckte en lärare såhär: 
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Ja, jag jobbar väll entreprenöriellt fast jag inte reflekterat över 

det förut. 

(L4) 

 

Dock kvarstår osäkerheten om vad lärarna definierar som en entreprenöriell lämpad 

arbetsform, enligt mitt material. Sammanfattningsvis ska arbetsformerna genomsyras av 

skapande aktivitet där eleverna får möjlighet att påverka och vara kreativ, enligt 

informanterna. 

 
 

Entreprenöriellt lärande som aktivitet 
Det andra temat i studien är entreprenöriellt lärande som aktivitet då företeelser som syftar till 

att förstärka teori med praktiska handlingar uppkom under intervjuerna. En viktig aspekt som 

tas upp i materialet är att entreprenöriellt lärande uppfattas som en arbetsform. Lärarnas 

uppfattning är att aktiviteten ska handla om praktiskt handlande, samt att undervisningen ska 

utgå från elevernas intresse och erfarenheter. Intervjuerna med lärarna visar att det finns en 

uppfattning om att entreprenöriellt lärande kan genomsyra alla ämnen då det handlar om att 

arbetsformer som främjar de entreprenöriella egenskaperna.  

 
 

Arbetsformer 
Entreprenöriellt lärande uppfattas, av allt att döma av lärarna i min studie, som en 

projektorienterad arbetsform där det handlar om idéer som ska omsättas till handling. 

Praktiskt arbete ses som en given form av entreprenöriellt lärande, dock påpekades att 

eleverna först måste ägna sig åt färdighetsträning så att de har grundkunskaper för att fördjupa 

det praktiska arbetet.  

 

(…) sen finns det ju tillfällen för så kallad färdighetsträning och 

sånt, där vi ska nöta och öva vissa saker och det kommer vi inte 

ifrån.  

(L3) 

 

Mycket praktiskt så… inte så mycket teoretiskt. Eller ja alltså 

dom måste kunna suga in teorin för att alltså kunna gå vidare i 

vissa saker.  
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(L1) 

 

Teori ses alltså som en förutsättning för det praktiska arbete som entreprenöriellt arbete syftar 

till, enligt informanterna. Teori och praktik bör ha lika stort värde i skolan, menar Freinet. 

Handen och tanken är lika viktiga och är beroende av varandra (Isaksson, 1996). Förslag som 

”pillardagar” och ”uppfinningsdagar” ges av lärarna och detta kan syfta till att skapa 

möjligheter för eleverna att både tillägna sig praktik och teori, då eleverna aktivt arbetar med 

att experimentera och konstruera. Även i Berglund och Holmgrens (2007) studie gavs 

liknande exempel såsom prao och Finn upp, där det främst handlade om att lära sig 

företagandets praktik. Skillnaden som ses är att det var organisationer som i samverkan med 

skolan genomförde dessa kortare eller längre aktiviteter, medan det enligt mina informanter sker 

inom skolans väggar. Arbetsformer som är undersökande och ger utrymme för skapande kan 

även öka elevernas tro på sin egen förmåga där de ser möjligheter för sina idéer (Leffler, 

2010). I Lpo94 står det att lärare skall ge utrymme för elevens förmåga att själv skapa och 

använda olika uttryckssätt. Samtliga informanter påpekade vikten av att ha elevinflytande 

över varierande arbetsformer för att skapa delaktighet. Leffler (2006) framhåller i sin 

avhandling att vid diskussion kring arbetsformer bör läraren utgå från den didaktiska frågan 

hur lärandet ska ske. Eftersom informanterna har ambitionen att i undervisningen utgå från 

elevernas erfarenheter kan därför hur-frågor locka till nyfikenhet och lusten att lära, anser jag. 

Läraren ställer frågan ”Hur ska vi arbete med detta? På vilket/a sätt?” och hänvisar till givna 

kursmål. Det bör ske gemensamt i klassen för att skapa delaktighet och tilltro till elevens egen 

förmåga. Informanterna ger exempel på tematiskt arbete där klassen gemensamt utgår från ett 

tema men får möjlighet att välja hur eleven tillsammans med andra eller själv ska arbeta med 

det. Temat ska utgå från elevernas intresse och erfarenheter menar lärarna. 

 

Det kommer en elev som har gjort nån resa eller ska göra nån 

resa och då kan man bara ta den och så kan man börja där och 

kommer du ju på mer och mer. Vi kan laga nån speciell mat, vi 

kan läsa om det landet, vi kan titta på film, vi kan… inom 

musiken fånga upp någonting.  

(L3) 

 

Syftet med att bygga undervisningen utifrån elevernas intresse antas vara, enligt lärarna, för 

att skapa delaktighet och engagemang.  
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A: Jo jag tänkte på det här XXXX-köping som ni har? 

L4: Ja det är ju entreprenörskap! Det handlar ju om att skapa och 

komma på idéer om vad dom vill ha för slags aktivitet av någon 

form - vad det ska kosta? Vad det ska göra? Och sen lite 

praktiskt - man kan inte sitta i ett fotbad i en halvtimma… den 

ena är att kunde blir ju inte så nöjd och det andra är ju att du inte 

får in så mycket pengar. Så fort det handlar om pengar så blir 

entreprenörstankarna mycket starkare (skratt).  

A: Men då är det att dom gör som små affärsverksamheter 

så… Och då är det för alla på hela skolan? Vad är det för 

affärsverksamheter dom brukar ha? 

L4: Hårvård, cirkus, bio, nått café. 

(…) 

L4: Jag tycker det är klockren entreprenörskap och hela skolan är 

ju med på det. 

(L4) 

 

Ovanstående excerpt ger ett tydligt exempel på en arbetsform som läraren anser vara 

entreprenöriell då det framförallt handlar om företagsamhet. Här konstruerar skolan alltså ett 

samhälle i miniatyr där eleverna får möjlighet att utveckla affärsidéer som sedan praktiseras 

och utvärderas. Deweys syn på lärande förespråkar just detta och han menar att när 

undervisningen tydligt utgår från samhällets kontext ges en mening i skolarbetet. Vid denna 

arbetsform läggs fokus på elevernas aktiva handlingar och även detta menar Dewey är 

optimalt för elevens förutsättningar för lärande. Elever lär helt enkelt genom att konstruera 

och samla erfarenheter av det den gjort, menar Dewey (Kroksmark, 2003). Även Vygotskij 

(1995) anser att det ska finnas ett tydligt samband mellan undervisningen i skolan och det 

verkliga livet, då det anses vara en förutsättning för att utveckling ska ske. 

 

Resonemang kring grupparbete respektive enskilt arbete uppkom under intervjuerna och 

lärarna lyfte för- och nackdelar med dessa arbetssätt kopplat till entreprenöriellt lärande. 

Lärarna menar att det är viktigt att kunna samarbeta i grupp men samtidigt måste det 

individanpassas för att utveckla elevens företagsamma förmågor, som tillexempel att våga 

pröva och tro på sin egen idé. Vid grupparbeten lyfts olika rolltagande som en avgörande 

princip.  

 

Ja att jobba enskilt – då får du ju testa själv. I en grupp så kan det 

ju bli så att en blir ledare och de andra passiva. Men det kan ju 
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också vara så att det fungerar i gruppen. Att man har en 

kommunikation där man kan hjälpa varandra i gruppen.  

(L2) 

 

Citatet går i likhet med Vygotskijs (1995) syn på att det är viktigt att elever får ta del av 

andras erfarenheter, för att berikar sin fantasi och kreativitet. Han menar att fantasin är 

grundläggande för varje kommande kreativ företeelse. Att ta hjälp av andra människor och att 

arbeta i grupp är nödvändigt för att utveckla sitt skapande. Vid en projektorienterat arbetsform 

ses grupparbete som en given konstellation och här lyfts fördelar som att driva varandra 

framåt i arbetsprocessen. Egenskaper som en ledare bör besitta, såsom ansvarstagande verkar 

också motivera lärarna till detta samt kopplingen till företagande. 

 

(…) jag tror det är svårt att vara en, men jag kan tänka mig två 

eller tre som får små projekt – ja små projektgrupper! Som det är 

ute bland företag. Vi får ett projekt och så kör vi det!  

(L1) 

 

I jämförelse med Peterson och Westlunds (2007) aspekt på entreprenöriellt lärande, som 

menar att det kan ske både enskilt och i grupp, så upplevs lärarna ha en något begränsad syn 

kring grupparbete vid entreprenöriellt arbetssätt. Detta kan bero på att lärarna ser projektform 

som ett givet arbetssätt och då anses grupparbete vara en förutsättning. Lärarna hänvisar till 

hur företag arbetar och refererar då till att det sker i projektgrupper och att elever måste kunna 

samarbeta. Fördelar tycks vara att grupparbete innehåller just tydliga inslag av samarbete där 

elever i respektive projektgrupp ska hjälpas åt att driva en idé framåt.  

 

Visst kan jag reflektera men jag kan inte argumentera, diskutera, 

jag kan inte samtala med mig själv. Utan det krävs ju att vi är fler 

för.  

(L3) 

 

I linje med resonemanget ovan poängterar Vygotskij att elever lär i samspel med andra och att 

lärande sker genom att eleverna deltar i gemensamma aktiviteter. Vidare anser han att 

grupparbete främjar just samarbetsförmågan och att kunna handla tillsammans med andra 

(Vygotskij, 1995). Det är viktigt att skolan arbetar för att främja detta och lärarna kan styrka 

det med Lpo94s uppmaningar om att skolan skall sträva efter att eleverna lär sig att utforska 

samt lära och arbeta tillsammans med andra. Även Freinet lyfter i sin arbetspedagogik att 
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eleverna ska ges möjlighet att inse fördelar med att samarbeta med andra och att de därmed 

fostras till goda samhällsmedborgare i ett demokratiskt samhälle (Maltén, 1997). Detta 

förespråkar även Lpo94.  

 

Uttryck som lustfyllt lärande betonas och lärarna ger förslag på arbetssätt som kan kopplas till 

skapande aktiviteter och lek. Jag tänker framförallt på temadagen när skolan förvandlades till 

ett samhälle i miniatyr där eget företagande möjliggörs. Eleverna får här chansen att till 

exempel leka frisör och därmed testa på hur problematiskt det kan vara att driva en salong när 

alla kunder vill klippa sig samtidigt. Detta bör ses som ett meningsfullt lärande och leken 

skulle förmodligen ha uppmuntrats av Vygotskij som menar att det är lek som lär barnet att 

tänka. Lärarna upplevs ha en aspekt som går i samklang med Vygotskijs syn på lärande där 

lek och arbete hör ihop (Lindqvist, 1999). Vid resonemang kring skapande aktiviteter lyfts 

estetiska uttrycksmedel fram och sambandet mellan entreprenöriellt lärande och estetiska 

uttrycksmedel upplevdes av lärarna givet.  

 

Ja alla dom praktiskt estetiska ämnena kommer ju förstås in här. 

(L3) 

 

Entreprenörskap i musik… ja det kan ju till exempel vara att man 

får skapa egna visor och det är ju en form av entreprenörskap. 

Och att det får skriva ut dom och kanske få gå in till en annan 

klass och lära in den. Trean… fyran kanske får gå ner till 

lågstadiet och försöka lära dom den här sången som dom har 

gjort – det är ju en form av entreprenörskap. I likaså när vi har 

bild, har vi ju utställningar och så… och det har vi ju alltid gjort i 

skolan. När vi har haft nått tema tillexempel så sätter man upp 

det i korridoren. En gång slog vi sönder tekniska prylar och 

gjorde nya saker som vi ställde ut. Det kan man göra. 

(L1) 

 

Läraren i citatet ovan visade på hur skapandet kunde ske entreprenöriellt och menade att 

eleverna bör ges utrymme att själva pröva genom sin kreativa förmåga. Precis som Vygotskij 

anser, finns det inga speciella stunder som passar bättre för kreativa arbetsformer utan de bör 

integreras i alla undervisningsämnen menar han. Detta för att det gäller att som både lärare 

och elev att se möjligheter för dessa skapande aktiviteter som främjar lärande (Strandberg, 

28 
 



2006). Lärarna delade denna syn och ansåg att entreprenöriellt lärande är en praktisk 

arbetsform som syftar till skapande aktiviteter i exempelvis projektarbeten.  

 
 

Lärares entreprenöriella förhållningssätt 
Tidigare studier har visat att lärarnas förhållningssätt är av stor betydelse för hur det främjar 

elevernas lärande. I jämförelse med Berglund och Holmgren (2007) studie påvisar de också 

att lärares engagemang och förhållningssätt är det som avgör vad som sker i klassrummet när 

de arbetar entreprenöriellt. Det handlar framförallt om hur den enskilda lärares inställning är 

till entreprenöriellt lärande i skolan men även hur lärarlaget samarbetar. Det är viktigt att 

tillvarata kollegornas resurser och kompetens för att driva arbetet framåt.  

 

(…) det handlar ju om hur vi arbetar i våra arbetslag, inte bara 

jag som individ utan hur vi tänker – hur vi planerar. Delar med 

oss av olika kompetenser liksom.  

(L3) 

 

Även Vygotskij påpekar detta och menar att ett fungerade lärarlag ses som en förutsättning 

som skapar möjligheter för ämnesöverskridande arbete (Strandberg, 2006). Det som uppkom 

från mitt material var att lärarna hade den gemensamma åsikten att eleverna måste få chansen 

att testa på sina idéer och omsätta dem till verkligheten. Det resonerade kring att ha ett inre 

driv som ska föra eleven framåt i arbetet och enligt lärarna ska de finnas till och uppmuntra 

denna drivkraft hos eleven.  

 

(…) dom måste själva skaffa sig en motor. Så att dom själva kan 

söka sin kunskap – med hjälp av mig och kompisar och allting, 

söker sig fram. Så att inte man liksom inte matar dom hela tiden. 

Det är mycket det som driver mig – ut! (…) Man måste ha en 

inre drivkraft och det försöker jag på olika sätt att jobba med 

alltså, jag ska inte stå över dom och piska dom utan de ska själva 

försöka.  

(L1) 

 

Citatet ovan hänvisar till att vi som lärare inte ska mata eleverna med information utan de ska 

finna lusten att leta själv. Detta går i likhet med Freinets arbetspedagogik lyfter också denna 

aspekt och menar just att eleverna inte ska matas med information utan istället bör 
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utgångspunkten vara elevens egen världsbild av hur saker och ting fungerar, detta ska sedan 

ifrågasättas och ställas vidare hypoteser kring (Maltén, 1997). Lärarna menar att de har ett 

förhållningssätt som kan liknas vid coaching där läraren handleder eleven och finns till som 

ett bollplank för att diskutera idéer. Förmedlingspedagogik ses som en gammal utsaga och nu 

ska läraren istället agera vägledare, en så kallad mentor där fokusering ska ligga på att hjälpa 

eleverna med att finna lösningar på problem och se möjligheter samt att uppmuntra till 

kreativt tänkande. Alltså ska det inte enbart handla om professionella lärare utan att även 

utveckla professionella elever.  

 

(…) att man mer ska tänka ”jätte bra men ge mig bara några 

minuter så ska jag…” så tänker man ut hur man ska få det och 

funka praktiskt. 

(L4) 

 
En viktig aspekt som tas upp av informanterna är att undervisningen uppfattas som mindre 

lärarstyrd vid entreprenöriellt lärande, läraren ses istället i samverkan med eleverna genom 

varierande arbetsformer. Lärarna delar uppfattningen om att de i sin roll ska vara aktiv genom 

att lyfta fram elevernas kvalitéer och kompetenser i ett entreprenöriellt arbetssätt. Detta kan 

ske genom att våga lita på elevernas egen lust till lärande som Freinet nämner, samt våga se 

elevernas förmåga att skaffa sig kunskap (Maltén, 1997). Samtliga lärare betonar vikten av att 

släppa eleverna fria inom givna ramar. 

 

Att dom känner en frihet (…) men om det ligger i 

undervisningen och de vill göra någonting då släpper jag dom – 

absolut! Sen får man ibland fånga in dom och så.  

(L1) 

 

Motivet till detta kan vara för att främja kreativiteten och därmed entreprenörskapstänkandet. 

Elever bör ges möjlighet att pröva sina vingar för att se om de bär. Att misslyckas ska inte 

klassas som ett nederlag, enligt informanterna. Elever som bemöts av lärare som visar tro på 

elevens förmågor samt kompetens hjälps då med självkänslans när de misslyckas och försöket 

övergår därmed till ett lyckat resultat. Överväganden under arbetsprocessen upplevs alltså 

som viktiga enligt lärarna. Detta förespråkar även Dewey, som menar att under 

arbetsprocessen skapar eleven förståelse för hur ens handlande påverkar resultatet och påvisar 

att hon/han därmed skaffar sig erfarenheter för kommande projekt (Imsen, 2006).  
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Pedagogiska motiv 
Det finns en uppfattning hos lärarna att entreprenöriell och företagsam står för samma sak, 

ändå förekom inga argument gällande företagaraspekter för att arbeta entreprenöriellt. Istället 

anses de pedagogiska motiven främst handla om ett aktivt elevinflytande där läraren i 

samverkan med eleverna kommer överens om projektinriktade arbetsformer. Samtliga 

informanter relaterade entreprenörskap till att skapa delaktighet där undervisningen ska utgå 

från intresse och erfarenheter.  

 

Delaktighet, möjlighet att vara med och påverka och utvecklas 

och att det är taget i ett alltså ett sammanhang, i vardagen, tänker 

jag. 

(L3) 

 

Delaktighet syftar till att entreprenöriellt lärande sker i en demokratisk miljö där eleverna 

aktivt påverkar undervisningens innehåll.  

 

(…) För mig är det att man presenterar olika sätt att lära sig att 

arbeta på. Och att man låter eleverna vara med ifrån början. Så 

att man bygger upp någonting ihop. Det är inte givet ”det här ska 

vi göra” utan man får ett ämne eller ett område – ”vad ska vi 

göra med det här?”. Vi har ju målen fortfarande som ska nås men 

hur ska vi göra för att nå dom. 

(L5) 

 

Lärarnas uppfattning var att delaktigheten medför att eleverna känner motivation och 

engagemang till undervisningen och detta anses vara en god förutsättning för lärandet. 

Peterson och Westlund (2007) delar detta resonemang och menar att eleven blir mer delaktig 

och har mer inflytande när lärare arbetar med entreprenöriellt lärande, därför att det syftar till 

att tillvarata elevernas förmågor och se möjligheter tillsammans med dem. Val av 

arbetsformer bör ske gemensamt och olika sätt att arbeta på ska uppmuntras enligt lärarna.  

 

Motivet för lärarna att arbeta entreprenöriellt tycks vara just de varierande arbetsformer som 

lärandet omfattar. Det verkade inte finnas några begränsningar i arbetsform utan lärarna ansåg 

att det främst handlar om att ha varierande former med ett meningsfullt syfte. Genom att 

utnyttja elevernas förslag på arbetsformer uppger informanterna att de anpassar 
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undervisningen efter dem. Eleverna får chansen att pröva den arbetsform som de tycker är 

lämpligast att lära sig på och detta ses som ett pedagogiskt motiv för entreprenöriellt lärande. 

 

(…) ju mer olika arbetsformer och man får prova desto mer tror 

jag man når barnen. Jobbar man på olika sätt i ett område så 

förhoppningsvis har alla tagit till sig på nått sätt ändå. 

(L4) 

 

Motiv tyds alltså vara möjligheter till varierande arbetsformer för att då skapa delaktighet och 

elevmedverkan i undervisningen. I jämförelse med pedagogen och filosofen Dewey 

förespråkar även han elevens aktiva medverkan i sin inlärningsprocess då det handlar om att 

lita på elevers egna förmågor och utmana sig själv (Berglund och Holmgren, 2007).  

 

Att ge utrymme för att främja entreprenöriella egenskaper ses av lärarna jag intervjuat som ett 

pedagogiskt motiv. Samtliga lärare lyfte kreativitet som den främsta egenskapen, detta kan 

bero på att de menar att kreativitet inbegriper flera kompetenser till exempel arbetsglädje, 

fantasi, uppfinningsrikedom och nyfikenhet. Dessa egenskaper bör alltid uppmuntras oavsett 

ålder och vissa av de intervjuade lärarna har den uppfattningen att när eleverna kommer upp i 

högre årskurser avtar utrymme för kreativitet i undervisningsformer. 

 

Att ta vara på den, för dom vågar ofta säga precis vad dom tycker 

och tänker och dom tankar som ploppar upp. Ju äldre man blir så 

håller man det tillbaks lite fast det kan vara jätte bra idéer. Jag 

tänker om man redan från början utvecklar det och känner sig 

trygg i det så förhoppningsvis kan det följa med ju äldre dom 

blir.  

(L5) 

 

Detta är ett problem då kreativitet just innefattar många bra egenskaper som en god 

samhällsmedborgare bör besitta. Liknade resonemang förs av Vygotskij (1995) som menar att 

genom att skapa nytt utvecklas vi och gör oss framåtriktade. 

 
 

Hinder för att arbeta entreprenöriellt 
Under intervjuerna uppkom förekomster om hinder för att arbeta entreprenöriellt. Ansvaret 

ansågs ligga hos den enskilda läraren, eftersom det handlar om att förändra sin egen lärarroll 
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till att mer bli en vägledare. Flera lärare menar att det är de själva som skapar det värsta 

hindret att övervinna då de kan begränsa elevers kreativitet. 

 

(…) Och en del elever är ju så att det bara ser möjligheter och då 

tänker jag att jag måste bromsa mig själv, för ibland kan jag 

känna att det är vi lärare. Vårt hinder är för oss att vi tänker nog 

mycket ”in the box”, vi är liksom att: ”det där går inte… alltså 

det där hinner inte vi på 40 min och nej vi har inte det där”.  Och 

frågar om dom inte har nån annan idé att man ibland lägger 

locket på, praktiskt och att man då tänker på det här ekonomiska. 

Vi har alla en förmåga att säga nej först. Men det får man tänka 

på och så får man liksom… det tror jag man får mer gehör för 

idén. Att man mer ska tänka ”jätte bra men ge mig bara några 

minuter så ska jag” så tänker man hur man ska få det och funka 

praktiskt. 

(L4) 

 

Problemet ses alltså vara att lärarna tänker mer praktiskt och har därmed svårt att se 

möjligheter att omsätta idéer till handling. Leffler (2006) skriver att den entreprenöriella 

lärarrollen går ut på att våga bryta mönster, brinna för idéer och vara nyskapande. Hinder kan 

därmed ligga i att verksamheterna blir för inrutade och att lärare kör sitt race för att de anses 

ha funkat i så många år tidigare. I enlighet med ovanstående excerpt tolkar jag det som att 

lärarna bör förbättra sig på att se möjligheter och bli medvetna om att detta kan utgöra ett 

hinder för entreprenöriellt lärande. 

 
 

Begreppsförvirring 
Som tidigare redovisats visar min studie att lärarna upplever att begreppet entreprenöriellt 

lärande är svårt att definiera och att detta kan utgöra ett hinder för lärarna att arbete med det. 

Lärarna känner sig helt enkelt inte bekväma med begreppet och därmed blir det svårt att 

arbeta målinriktat och finna lämpliga arbetsformer. De har svårt att finna stöd i Lpo94 som 

saknar termerna entreprenörskap och entreprenöriellt lärande. Detta kan jämföras med Leffler 

(2010) som refererar till Bengt Johannisson, forskare i företagsekonomi och Torsten Madsén 

som var utvecklingsledare i kompetensutveckling med fokus på lärande. De menar istället att 

läroplanen inte alls är något hinder utan visar på de förutsättningar som finns för att arbeta 

entreprenöriellt, dock uttrycker de också en saknad av aktuella begrepp. Det förutsättningar 
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som anses förekomma kan vara det som lärarna uttrycker när det handlar om entreprenöriella 

egenskaper. När entreprenöriellt lärande syftar till att utveckla och tillvarata elevers 

nyfikenhet, skaparglädje och kreativitet finns tydliga förankringar i aktuella styrdokument. 

Lpo94 skriver att skolan ska innehålla olika arbetsformer och detta är någonting som lärarna 

har kopplat till entreprenöriell undervisning. Samtliga lärare har även förhoppningar om att 

Lgr11 kommer att skriva fram begreppen mer för att tydligare kunna styrka sina pedagogiska 

motiv till att arbeta entreprenöriellt.  

 
A: Hur tycker du att läroplanen skriver om 

entreprenörskap? Finner du nått stöd i den? 

L1: Ja alltså det står ju som samhällsmedborgare och en del. 

Annars tycker jag inte det står så mycket om det. Men det 

kommer väll mer i den nya läroplanen? 

A: Ja. Där skriver de ju fram själva ordet entreprenörskap. I 

dagens läroplan står inte själva begreppet med. 

L1: Nej det gör inte det va – för jag har inte sett det! Ja nya 

läroplanen tror jag kommer bli betydligt bättre. 

(L1) 
 

 
I den reviderade läroplanen Lgr 11 skrivs termerna fram och de syftar till ett pedagogiskt 

förhållningssätt som ska genomsyra skolan. Ingen utav de intervjuade lärarna har erbjudits 

någon form av fortbildning i entreprenöriellt lärande. Utan det har legat i eget intresse att söka 

information och utbildningsdagar i samarbete med bland annat Framtidsfrön, som är ideell 

förening som arbetar för entreprenörskap i skolan (http://www.framtidsfon.se). En av de 

skolor där jag intervjuade två lärare samarbetade med Framtidsfrön och därigenom har de fått 

förslag på konkreta verktyg till praktiskt entreprenörskapsarbete som de funnit givande. 

Resterande lärare tycket det var konstigt att de inte fått erbjudande kring detta då det faktiskt 

ska genomsyra undervisningen enligt kommande läroplan.  

 
 

Tid för planering och genomförande 
Lärarna upplever att på grund av alla formaliteter såsom individuell utvecklingsplan och 

skriftliga omdömen, finns mindre tid över till att planera undervisningen och komma på roliga 

idéer. Men istället kan läraren se möjligheterna med entreprenöriellt lärande då planeringen 

och upplägg av arbetsform sker i samverkan med eleverna. De pedagogiska motiv som 

tidigare beskrivits visar att lärarna månar om att skapa delaktighet i klassrummet och detta 
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kan bland annat ske genom att planera undervisningen tillsammans. De lärare som såg denna 

möjlighet menade på att detta är en vinst i entreprenöriellt arbetssätt, då läraren får möjlighet 

att höra vad eleverna tänker kring arbetssätt och de genererar till ytterligare ett inslag i de 

skriftliga omdömena.  

 

Samtidigt kan jag också känna att sånt arbetssätt… alltså sånna 

bitar gör ju att man planerar mycket ihop med barnen och det är 

inte lika mycket förarbete på samma sätt heller. Det handlar inte 

om att bara jag ska stå och berätta utan det handlar om att vi ska 

ta reda på, hur når vi det här målet, hur gör vi och dom får 

komma med idéer och på nått sätt så hjälps man ju åt lite och 

dom tar ansvar ganska mycket själva också. 

(L5) 

 

Samtliga lärare är ense om att det handlar om att ta sig tiden för att planera undervisningen så 

den sker lustfyllt och detta med hjälp av små medel. Som nämnts ger faktiskt entreprenöriellt 

arbetssätt tid till att samverka gemensamt över mål som ska uppnås och hur det ska ske. 

Tidsbrist var dock det hinder som lärarna främst fokuserade på och menade att på grund av 

varierande lektionstid ges begränsningar i praktiska utföranden. Arbetsformerna måste ske 

inom klassens ramar och under utsatt tid, menar L4. Därför kan tiden utgöra ett hinder för att 

arbeta entreprenöriellt, om det inte sker tematiskt då arbetsformen fortlöper under en längre 

tid. 

 
 

Sammanfattande analys 
Studien visar att lärarna har svårt att ge en konkret definition av begreppen entreprenörskap 

och entreprenöriellt lärande och detta anser de i huvudsak bero på att de inte kan finna stöd i 

aktuella styrdokument. En faktor till att de inte är bekväma med termerna, kopplat till skolans 

värld, anses vara fortbildning som uteblivit i aktuell kommun. Entreprenöriell och företagsam 

anses av de intervjuade lärarna betyda samma sak, därmed kan de ses ha projektorienterad syn 

på arbetsform. Projekt- eller temaarbeten ses som lämpliga arbetssätt där eleverna får 

möjlighet att utveckla den inre företagsamheten, som tolkas vara de entreprenöriella 

egenskaperna såsom kreativitet, skaparglädje och nyfikenhet. Arbetsformerna ska enligt 

lärarna väljas i samverkan med eleverna för att skapa delaktighet och ett inre driv. Didaktiska 

frågor ställs vid val av arbetsformer för att uppnå satta mål. Här betonas att de bör utgå från 
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elevernas egna intressen och erfarenheter där de får skapa fritt inom klassens givna ramar. Att 

nyttja estetiska uttrycksmedel till exempel bild, musik, slöjd nämns som lämpliga vid dessa 

arbetsformer och lärarna lyfter kreativitet och skapande som förutsättningar till 

entreprenöriellt lärande. Det intervjuade lärarna för resonemang kring den entreprenöriella 

kärnan i skolan, som de menar handlar om att omsätta en idé till handling genom praktiskt 

arbete. Läraren ska agera vägledare som ska finnas till för coachning vid lärandet och då 

hjälpa eleverna med att se möjligheter och tillvägagångssätt. Lärarna uppfattar att 

styrdokumentens uteblivna definition av begreppet är ett hinder och har därför förhoppningar 

om att nya Lgr11 levererar bättre. Andra hinder upplevs vara de krav som ställs på den 

enskilda läraren som nu ska våga bryta mönster och själv agera eldsjäl för att uppmuntra 

eleverna till att bli entreprenörer.  
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Diskussion 
Studiens syfte och målsättning är att beskriva och analysera lärares föreställningar och 

erfarenheter av entreprenörskap samt arbetsformer för detta i skolan, ur ett lärandeperspektiv. 

Det har varit intressant att ta del av lärares föreställningar kring dessa relativt nya begrepp i 

skolans värld, och jag har nu en djupare insikt i hur lärare resonerar kring entreprenöriella 

arbetsformer. I det avslutande kapitlet kommer jag att föra en diskussion kring resultatet av 

den genomförda undersökningen. Avsikten här är att redogöra kring de åsikter och 

erfarenheter som jag funnit intressanta och inte minst för min kommande profession.  

 
 

Metoddiskussion  
Genom att anta en fenomenografisk ansats med kvalitativ metod gavs möjligheten att 

upptäcka olika företeelser i mina informanters uppfattningar. Vidare valdes att tillämpa den 

kvalitativa intervjumetoden som var lämpligast för att uppnå studiens syfte. Vid 

semistrukturerade intervjuer kunde jag ställa öppna frågor och därmed få fram informanternas 

föreställningar och erfarenheter.  

 
Ambitionen under min studie har varit att följa de krav som ställs på en forskningsriktig 

studie, som jag resonerade kring under den avslutande delen i metodkapitlet. Funderingar 

kring vad jag kunde ha gjort annorlunda som forskare har uppkommit kontinuerligt under 

processens gång. Jag fick uppfattningen att lärarna upplevde intervjuerna något besvärliga då 

majoriteten inte var bekväm med de aktuella begreppen såsom entreprenörskap och 

entreprenöriellt lärande. Missivbrevet tror jag kändes väldigt formellt vilket kan ha påverkat 

mina informanter. Jag undvik att på något sätt styra riktning men nu när jag tittar på utskicket 

i efterhand förstår jag den osäkerhet som kan ha uppstått hos vissa informanter. Missivbrevet 

påvisar att entreprenörskap bör genomsyra undervisningen samtidigt som jag skrev att 

begreppen tycks vara vaga. Möjligtvis kan detta ha pressat informanterna. En hade sökt på 

begreppen på nätet och en annan hade tittat i läroplanen för att få någon uppfattning om hur 

skolan förhåller sig till begreppen.  

 

Vid mailkontakten med lärarna hade en av dem önskemål att få intervjufrågorna utskickade 

innan intervjun för att kunna förebereda sig och ytterligare en informant nämnde detta under 

en intervju. Jag nekade dock till att skicka ut dem i förväg för jag ville ta del av så ärliga 

uppfattningar som möjligt. Efter pilotintervjun fann jag ytterligare ett argument för att inte 
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skicka ut frågorna i förväg, då jag insåg hur det kan påverka utfallet negativt om lärarna skulle 

ha fått tillgång till frågorna innan.   

 
 

Analysdiskussion 
Att det fanns en begreppsförvirring kunde konstateras där flera av lärarna hade uppfattningen 

att entreprenöriell och företagsam har samma innebörd i skolan. Detta är inte en feltolkning då 

entreprenöriell och företagsam är samma sak eftersom det innebär att tillvarata möjligheter 

som ges och våga förändra för att utveckla och skapa (Petersson och Westlund, 2007). 

Följden blev att lärarna hade en processorienterad syn vid val arbetsform för entreprenörskap. 

Arbetsprocessen ses som det viktiga eftersom eleverna under processen konstruerar för att 

förverkliga sitt uppsatta mål genom att skapa någonting, eleverna får här alltså chansen att 

driva en idé framåt. Entreprenöriellt lärande betraktas därmed vara en kreativ och fri 

arbetsform där eleverna får möjlighet att testa sina idéer och tillåtas fantisera fritt.  

 

Entreprenöriellt lärande ses av allt att döma av informanterna som ett pedagogiskt 

förhållningssätt där läraren samverkar med eleverna och agerar coach för att leda arbetet 

framåt. Berglund och Holmgren (2007) visar i sin studie att lärares engagemang och 

förhållningssätt är det som avgör vad som sker i klassrummet när de arbetar entreprenöriellt. 

Det framstår som att det är av vikt vilken inställning läraren har till entreprenöriellt lärande 

samt vilka erfarenheter hon/han besitter. Ansvaret förefaller ligga hos den enskilda pedagogen 

och vissa av mina informanter hade aldrig hört begreppen kopplat till skolan. Genom mina 

intervjuer har jag förhoppningen om att lärarna blev något mer bekväma med begreppen, då 

några informanter inte fått chansen att diskutera tillämpningar av entreprenöriella 

arbetsformer tidigare. Det verkade som att lärarna bearbetade sina definitioner av 

entreprenörskap och entreprenöriellt lärande under intervjuns gång. 

 

Några lärare ansåg att de inte hann med att arbeta entreprenöriellt på grund av tidsbrist medan 

vissa istället påvisade att det gav mer tid. De hänvisade till att planeringen av arbetsformer 

sker gemensamt i klassen för att skapa elevinflytande och delaktighet, och även detta sågs 

som ett pedagogiskt motiv. Jag delar samma åsikt som informanterna att vid utformning och 

val kring arbetsformer bör undervisningen utgå från elevernas erfarenheter för att skapa 

engagemang och motivation. Leffler (2006) framhåller i sin avhandling att när klassen 

gemensamt diskuterar val av arbetsformer bör läraren utgå från den didaktiska frågan hur 
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lärandet ska ske. Mål som ska uppnås ska tydligt presenteras och förstås, hur sedan eleverna 

ska nå dit bör diskuteras didaktiskt, menar uppdragsforskaren. Detta kan vara av vikt för att 

skapa ett lustfyllt lärande och en bra relation mellan lärare och elev. Klassen får tillägna sig 

sitt lärande under demokratiska former där deras yttrande är av stor betydelse och möjligheten 

att påverka finns. Freinet uppmanar just läraren att fostra demokratiska elever och därmed 

krävs en ömsesidig respekt för att eleverna ska vilja anamma deras lärare som en demokratisk 

förebild (Maltén, 1997). 

 

Vad som klassas som en entreprenöriell lämpad arbetsform råder delade meningar om, men 

det rättesnöre som genomsyrade samtliga lärares pedagogiska val var olika arbetssätt för att 

utveckla de entreprenöriella egenskaperna. Dessa ansågs vara kreativitet, initiativ, ansvar, 

nyfikenhet samt förmågan att våga. När denna aspekt gavs fann jag det lättare för lärarna, men 

även för mig själv, att se vad som kan betraktas som entreprenöriellt lärande i skolan. Dessa 

egenskaper finns det heller ingen åldersgräns på utan de skall stimuleras under hela 

skolgången då det främjar självförtroende hos eleverna. För att utveckla ett entreprenöriellt 

förhållningssätt bör det ske tidigt bland eleverna genom att stimulera just de egenskaper jag 

tidigare skrivit (Petersson och Westlund, 2007). Vid denna syn på lärandet anses 

entreprenörskap ingå i alla ämnen men synliggörs tydligast i de praktiskt estetiska, menar 

lärarna. Även Leffler (2010) menar att arbetsformer som är undersökande och ger utrymme 

för skapande kan dessutom öka elevernas tro på sin egen förmåga där de ser möjligheter för 

sina idéer. Jag kan i mitt material skönja att det finns ett tydligt samband mellan just 

entreprenörskap och estetiska uttrycksmedel. Denna koppling har jag inte funnit i någon 

tidigare forskning, utan då har entreprenöriellt lärande endast kopplats till skapande aktiviteter 

men inte estetiska uttrycksmedel. Vid resonemang kring skapande aktiviteter lyfts estetiska 

uttrycksmedel fram av lärarna och sambandet mellan entreprenöriellt lärande och estetiska 

uttrycksmedel upplevs givet. Entreprenörskap är just att tänka i nya banor, alltså ett skapande, 

att skapa en vision och sedan arbeta kreativt för att uppnå visionen, precis som lärarna 

beskriver. Den nuvarande läroplanen för det obligatoriska skolväsendet 1994 påpekar vikten 

av att använda sig av olika uttrycksformer i skolan för att skapa ett lustfyllt lärande. 

Utbildningsdepartementet skriver följande: 

 

Eleverna skall få uppleva olika uttryck för kunskaper. De skall få 

pröva och utveckla olika uttrycksformer och uppleva känslor och 

stämningar. (…) En harmonisk utveckling och bildningsgång 
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omfattar möjligheter att pröva, utforska, tillägna sig och gestalta 

olika kunskaper och erfarenheter. Förmåga till eget skapande hör 

till det som eleverna skall tillägna sig.                         

 (s. 7, Lpo-94) 

 

Mina informanter har understrukit att det är av vikt att ha en varierad undervisning där 

eleverna får möjlighet att erfara olika uttrycksmedel. De har även betonat att de anser att 

undervisningen bör integreras av både praktiska och teoretiska ämnen i varandra för att skapa 

en bra lärmiljö. Berglund och Holmgrens (2007) studie visar också att genom arbete med 

entreprenörskap tillägnar sig eleverna båda delarna. Flera av mina informanter menade att 

entreprenörskap blir som tydligast i slöjd där de skapar en faktisk produkt som kan användas. 

Leffler (2010) menar att de praktsikt estetiska ämnena slöjd, bild och idrott betraktas i sig 

själv som företagsamma, för där får eleverna vara aktiva och utföra sin kreativitet. Jag vill här 

uppmärksamma mina informanters syn på att dessa praktiska ämnen kan integreras i övrig 

undervisning som ett komplement för att förstärka teori. Det är viktigt att man som lärare ser 

till varje enskild elev eftersom varje individs lärande är varierande. Genom att skapa 

möjligheter för eleverna att tillägna sig sitt lärande på olika sätt tror jag att skolan fångar fler 

elever på ett positiv sätt.  

 
 

Avslutande reflektion 
Vid studiens start var även mina definitioner över begreppen entreprenörskap och 

entreprenöriellt lärande relativt vaga och jag hade förhoppningar om att denna studie skulle 

bringa mer kunskap genom intervjuer med lärare och relevant teori. Efter genomförd studie 

har jag fått en djupare förståelse och skillnaden jag kan se är att entreprenörskap innebär att 

vara företagsam och kunna ha visioner och mål. Gällande entreprenöriellt lärande som 

begrepp instämmer jag med mina informanter att det syftar till hur man ska utveckla 

entreprenörskapstänk hos eleverna.  

 

Jag har även funderingar kring vad som skiljer dagens lärandeteorier i jämförelse med 

entreprenöriellt lärande. Finns det någon skillnad eller handlar det om att använda sig av en 

ny term för att skolpolitiken ska betraktas som nytänkande av invånarna. Varför införs denna 

term, kan det bero på samhällsklimatet eller den skolpolitik som idag råder? Alliansen vann år 

2006 Sveriges riksdagsval och därmed fick vi en borglig regering som valde att uppmuntra 

just entreprenörskap i skolan. Centerpartiet var framförallt de som drev denna ståndpunkt 
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kopplat till undervisning samt lärande och menade att lärarna når fler elever genom det 

praktiska arbetet. Att denna skolpolitik drivs beror framförallt på att skapa bra förutsättningar 

för ekonomisk tillväxt i Sverige (Leffler, 2006). Leffler redogör vidare och menar att i ett 

internationellt perspektiv betraktas den entreprenöriella aktiviteten vara låg i Sverige och för 

att då skapa fler entreprenörer i samhället används skolan som hjälp. Vem eller vilka är det då 

regeringen egentligen vill tillfredsställa? Skolan bör anpassas efter samhällets behov och 

entreprenörskap ses som ett sätt att nå denna anpassning (Leffler, 2006). Jag hoppas och tror 

ändå att elevernas perspektiv sätts i fokus först och främst. Det handlar om att individualisera 

i skolan och skapa möjligheter för eldsjälar att uttrycka sig.  

 

Att vara en eldsjäl förknippas ofta till entreprenörskap och jag ställer mig frågan om läraren 

bör vara en eldsjäl eller om fokus istället ligga på att se eldsjälar hos eleverna. En eldsjäl 

innebär alltså att man brinner för ett projekt, ser möjligheter till utveckling och besitter de 

entreprenöriella kompetenserna som tidigare beskrivits. Genom erfarenheter av den 

genomförda studien menar jag att läraren bör behärska rollen som eldsjäl för att därmed ses 

som en pedagogisk förebild. När läraren är nyfiken, ifrågasätter och är kreativ uppmuntrar 

han/hon även eleverna att vara det, detta bör alltså ses som en förutsättning för att eleverna 

även ska tillägna sig det. 

 

Jag ifrågasätter hur entreprenöriellt lärande då skiljer sig från Vygotskij, Dewey och Freinets 

lärandeteorier. Vissa informanterna i denna studie menade att de inte arbetade medvetet med 

entreprenöriellt lärande, men vid definition av termen upptäcktes flera mönster och då drogs 

slutsatsen att de som verksamma lärare alltid uppmuntrat elever till nytänkande och att skapa. 

Samtliga informanter refererade också till nämnda lärandeteorier när de resonerade kring 

entreprenöriellt lärande. Entreprenörskap och företagsamhet handlar om att främja elevernas 

inre förmågor såsom kreativitet, att gå från idé till handling, våga pröva och att ta ansvar 

(Leffler, 2010). Att främja dessa egenskaper är inget nytt bland skolans personal eftersom 

aktuella styrdokument hänvisar till det. Styrdokumenten genomsyras av Vygotskijs tankar 

kring uppmuntring av kreativitet och skapande. Deweys pedagogiska visioner om att vara 

aktiv i sitt lärande ses också i dessa. Styrdokumenten behandlar även Freinets tankar om att 

det fria uttrycket för att främja lust till lärandet. Jag finner utifrån min studie att skillnaden 

mellan de gamla lärandeteorierna kontra den nya entreprenöriella är marginell. Det som 

främst kan ses som en skillnad är det pedagogiska förhållningssättet då läraren mer ska agera 

handledare likt en coach. Det kan handla om att låta eleverna vara mer delaktiga genom 
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planering, genomförande och utvärdering av lärandet. Leffler (2010)  reflekterar kring en 

såkallad maktförskjutning mellan lärare och elev. Men påpekar att det inte handlar om att 

läraren ska abdikera som lärare utan snarare om att eleven bör ha makten över sitt lärande. 

Det ses som viktigt att eleven känner att han eller hon lär för sin skull och inte för att 

tillfredsställa läraren.  

 
 

Fortsatt forskning 
Det skulle vara intressant att undersöka om det förekommer skillnader mellan åldersstadierna 

för hur entreprenöriellt lärande bedrivs. Min studie visade att lärarna som var verksamma i 

årskurs 1-3 framförallt talade om kreativa förmågor medan lärarna som arbetade i årskurs 4-6 

hänvisade till att driva företagsamma projekt. Varför görs denna skillnad och hur ter det sig i 

ett ännu vidare perspektiv, tillexempel förskolan respektive mellanstadiet. Bör inte de kreativa 

förmågorna alltid stimuleras och varför är uppfattningen att yngre elever inte kan driva 

företagsamma projekt? 

 

Problematiken som fanns när denna studie utfördes var att den reviderade läroplanen Lgr11 

var på intåg därmed menade lärarna att i dagens Lpo94 inte definierar entreprenörskap, därför 

finns inte några tydliga strävansmål att förhålla sig till. När skola och personal är bekväma 

med den reviderade läroplanen anser jag det vore intressant att även komplettera med en 

diskursanalys av styrdokumentet och även se hur lärarna tillämpar de nya strävansmålen i 

praktiken.  

 

Jag finner det även intressant att anta ett elevperspektiv vid utförandet av en liknande studie. 

Då kan forskaren till exempel undersöka om eleverna finner motiv och intresse för att arbeta 

entreprenöriellt och hur det kan tillämpas i praktiken. Genom att ta del av elevernas 

erfarenheter och åsikter får studien en djupare inblick i hur entreprenöriellt lärande kan ske 

mer anpassat efter respektive elev och om det kan betraktas som ett fulländat lärande.  
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   Bilaga 1 

  2011-02-09 

 
 

 

Hej! 
 
Jag heter Anna Johansson och läser min näst sista termin på Lärarprogrammet vid Linköpings 
universitet, Campus Norrköping. Under höstterminen ska jag skriva ett examensarbete inom 
estetisk inriktning. Jag har valt att skriva om entreprenörskap i grundskolans tidigare år och är 
intresserad av hur lärare resonerar kring detta.  
 
Entreprenörskapsandan ska genomsyra undervisningen menar Skolverket, dock är begreppet 
entreprenörskap så pass tolkningsbart att lärarna har möjligheten att välja arbetsformer fritt. 
Jag har förstått att lärare resonerar olika hur dessa uppmaningar från skolverket ska tillämpas 
därför har jag valt att genomföra en studie där jag intervjuar lärare om hur de resonerar kring 
begreppet entreprenörskap och entreprenöriellt lärande med fokus på vilka arbetsformer som 
används. Alla elever är olika och lär därmed på olika sätt, därför är det viktigt i min 
profession som blivande lärare att uppmärksamma om arbetsformer för entreprenöriellt 
lärande kan ske på olika vis. Mitt syfte med den här studien är att analysera vilka 
arbetsformer som används för att främja det entreprenöriella lärandet. Syftet är också att 
studera hur lärarna resonerar kring sina pedagogiska motiv vid val av dessa arbetsformer 
och vad som lyfts fram kopplat till skolverkets styrdokument.  
 
För att uppnå syftet med studien är min avsikt alltså att genomföra intervjuer med omkring 6 
verksamma lärare i grundskolans tidigare år. Varje intervju ska ske enskilt och beräknas ta 
cirka en timma. Tanken är att intervjuerna ska genomföras under v. 46-47. Intervjuerna 
kommer att spelas in på band och genomföras med hjälp av ett antal öppet formulerade frågor.  
 
Studien kommer att bedrivas i enlighet med Vetenskapsrådets forskningsetiska principer om 
information, samtycke, konfidentialitet och nyttjande (www.vr.se). Det innebär i korthet att 
din medverkan är frivillig och att du när som helst under studien kan välja att avstå helt från 
att delta. All information som lämnas kommer att behandlas konfidentiellt – exempelvis 
kommer jag att fingera namn och istället använda ex. Lärare 1, Lärare 2, vilket betyder att 
vare sig informanter eller skolan kommer att kunna identifieras i arbetet. Den inspelade 
intervjun kommer att transkriberas men materialet kommer endast att användas till det här 
forskningssyftet. 
 
Jag undrar nu om du är intresserad av att delta i denna studie och berätta hur du 
resonerar kring entreprenörskap i skolan? Kontakta mig! 
 
Är du mer nyfiken på den aktuella studien eller har några frågor går det bra att kontakta mig 
på tel. 0703238574 eller maila mig annjo344@student.liu.se 
 
Med vänliga hälsningar 
Anna Johansson 
 
Anna Johansson  Handledare: Maria Arvidsson 
0703238574  maria.arvidsson@liu.se 
annjo344@student.liu.se

http://www.vr.se/
mailto:annjo344@student.liu.se
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Intervjuguide 
Intervjun kommer att struktureras utifrån två övergripande delar. I den första delen kommer 
informanten att resonera och definiera kring utvalda begrepp; entreprenörskap samt 
entreprenöriellt lärande. Syftet är alltså att få en inblick i informantens tankar och 
uppfattningar kring dessa centrala begrepp. Del ett syftar även till att vara en uppvärmning till 
del två då det är en förutsättning att informanten känner sig bekväm med respektive 
begreppsdefinition. Del två fokuserar mer på det praktiska arbetet med entreprenörskap. 
Under denna del ska informanterna pedagogiska motiv till entreprenörskap i skolan lyftas 
fram samt lämpliga arbetsmetoder för lärandet. Intervjufrågorna har ett samband och det är 
möjligt att informanten svarar på en fråga som inte hunnit ställas. Inom parenteserna framgår 
vilka stödord/nyckelord som kan nyttjas vid uppmuntran till utveckling. 
 
Instruktion: Jag kommer under pågående intervju att uppmuntra informanten att berätta fritt 
till varje fråga. Intervjun kommer att te sig som en dialog där jag uppmuntrar att informanten 
att utveckla sina tankar kring frågorna. Under tiden kommer jag att anteckna nyckelord och 
teman som bör kompletteras. Sedan ska jag återvända till dessa med uppföljningsfrågor vid 
avslutning av varje del. I sista steget ställer jag kompletterade frågor om sådant som ej 
spontant kommit upp.  
 
Inleder intervjun med att fråga informanten om hur länge hon/han har arbetet som lärare. 
Vilka ämnen som de har som huvudämne samt vilken stadieinriktning de arbetar med.  

Del 1. 
Uppfattningar om begreppen entreprenörskap och entreprenöriellt 
lärande 

 Hur ser du på entreprenörskap i skolan? /Vad tänker du på när du hör 
entreprenörskap kopplat till skolan? 
(Lpo-94, kursplaner, tidigare erfarenheter, företagsamhet, politik) 

 Hur har din syn förändrats?  
(-90 talet, skolverkets uppmaningar, nya läroplanen Lgr11, tidigare erfarenheter, 
kollegor) 

 Vad tycker du att entreprenöriell undervisning är? 

 (Pedagogiskt förhållningssätt, projektarbete, handledare) 

 Vilka entreprenöriella egenskaper hos eleven anser du är viktiga att tillvarata 
och utveckla? 
(kreativitet, skapande, nyfikenhet, idérik, utmanande) 

 Hur tycker du att läroplanen skriver om entreprenörskap/entreprenöriellt 
lärande? 
- Varför bör man arbeta på detta sätt? Finns det tydliga mål? 
(Lpo 94, nya läroplanen Lgr11) 
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Del 2. 
Entreprenöriellt arbetssätt  

 Vilka är dina pedagogiska motiv till att arbeta entreprenöriellt? 
(Lpo 94, entreprenöriella kompetenser, individualisering, egenskaper) 

 Varför bör det genomsyra undervisningen? 
(se tidigare) 

 Hur tänker du som lärare arbeta med entreprenörskap så att det genomsyrar 
undervisningen? 
(arbetsformer, uttrycksmedel, projektorienterat, företagsamhet) 

 Finns det skillnader med entreprenöriell undervisning i jämfört med traditionell 
undervisning?  
- Vilka eller på vilka sätt? 
(egna erfarenheter, kollegor, media) 

 Vilka arbetsformer finner du lämpliga för att arbeta entreprenöriellt? 
(pedagogiska motiv, utmana elever, grupp eller enskilt, förhållningssätt, genomsyra 
undervisningen) 

 Vilka uttrycksmedel kan nyttjas vid detta arbete, anser du? 
(estetiska; musik, bild, teknik, rörelse, slöjd) 

 Ser du några hinder för att arbeta entreprenöriellt?  
I så fall vilka? 
(ekonomiska, personalresurser, tid, vilja) 

 Har du fått någon slags utbildning i entreprenöriellt arbetssätt?  
Vid Ja: Upplever du den tillräcklig? 
Vid Nej: Skulle du vilja få det? Varför? 
(Fortbildning, studiedagar, enskilda kurser) 
- Har du haft möjligheten till utbildning inom entreprenöriellt arbetssätt? 

 - Varför har du i sådana fall valt bort det?) 
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