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Abstract 
Holmgren, Carina A. (2018). Formandet av den entreprenöriella läraren: 
Entreprenöriellt lärande som styrningsteknologi (The shaping of the entrepreneurial 
teacher: Entrepreneurial learning as a governing technology) Linnaeus University 
Dissertations No 326/2018, ISBN: 978-91-88761-86-6 (tryckt), 978-91-
88761-87-3 (pdf). Written in Swedish with a summary in English. 
The purpose of this thesis is to, from a governing perspective, describe and 
enhance the understanding of the form entrepreneurial learning takes in lower 
and upper secondary schools’ practice, and its effects in terms of which 
approaches and practices are strengthened and marginalized. The context of this 
thesis is the industrial policy work to implement entrepreneurship in the 
Swedish educational system in 1996–2009. Industrial policy with its objectives 
concerning more companies and an entrepreneurial citizen is pervaded by 
expectations of the impacts of entrepreneurship. Discussing entrepreneurial 
learning as a governing technology, based on Rose's development of Foucault's 
concept governmentality, provides a distance from these expectations and put 
productive power and complexity into focus. The governing perspective allows 
for the visualization of how an educational concept in entrepreneurial learning 
contributes to hierarchies of what is considered valuable but also how the 
fostering of the entrepreneurial citizen is made possible. 

I have followed three regional projects aimed at supporting teachers to 
implement entrepreneurship in their teaching practice. The analysed material 
includes observations of teacher training in entrepreneurial learning, interviews 
with participating teachers and principals, as well as project documents, policy 
documents and entrepreneurship research. 

This thesis contributes to 'governing research' which use governmentality to 
understand entrepreneurship related to education. I show how entrepreneurial 
learning affects teachers’ subjectivities, how they should be and act, through the 
production of the entrepreneurial teacher, and what ways to be as a teacher this 
governing technology marginalizes. I also show how an educational concept in 
entrepreneurial learning enables governing at a distance by creating links 
between policy, entrepreneurship research, and teachers. These links contribute 
to teachers embracing entrepreneurial learning, and thus engaging in the 
fostering of the entrepreneurial citizen. By making visible the complexity of the 
entrepreneurial teacher and show the three subjectivities this ‘teacher’ offers: the 
collaborating, the flexible and the individual forming teacher, and the teachers 
marginalized: the supporting teacher and the autonomous subject teacher, this 
thesis contributes to a language to talk about how teachers are governed through 
entrepreneurial learning and its effects.    
   
Key-words: entrepreneurship, entrepreneurial learning, enterprise education, 
governmentality, translation, subjectivity

 

Formandet av den entreprenöriella läraren: Entreprenöriellt lärande som 
styrningsteknologi 
Doktorsavhandling, Institutionen för organisation och ledarskap , 
Linnéuniversitetet, Växjö, 2018 
 
ISBN: 978-91-88761-86-6 (tryckt), 978-91-88761-87-3 (pdf) 
Utgiven av: Linnaeus University Press, 351 95 Växjö 
Tryck: DanagårdLiTHO, 2018 
  



Abstract 
Holmgren, Carina A. (2018). Formandet av den entreprenöriella läraren: 
Entreprenöriellt lärande som styrningsteknologi (The shaping of the entrepreneurial 
teacher: Entrepreneurial learning as a governing technology) Linnaeus University 
Dissertations No 326/2018, ISBN: 978-91-88761-86-6 (tryckt), 978-91-
88761-87-3 (pdf). Written in Swedish with a summary in English. 
The purpose of this thesis is to, from a governing perspective, describe and 
enhance the understanding of the form entrepreneurial learning takes in lower 
and upper secondary schools’ practice, and its effects in terms of which 
approaches and practices are strengthened and marginalized. The context of this 
thesis is the industrial policy work to implement entrepreneurship in the 
Swedish educational system in 1996–2009. Industrial policy with its objectives 
concerning more companies and an entrepreneurial citizen is pervaded by 
expectations of the impacts of entrepreneurship. Discussing entrepreneurial 
learning as a governing technology, based on Rose's development of Foucault's 
concept governmentality, provides a distance from these expectations and put 
productive power and complexity into focus. The governing perspective allows 
for the visualization of how an educational concept in entrepreneurial learning 
contributes to hierarchies of what is considered valuable but also how the 
fostering of the entrepreneurial citizen is made possible. 

I have followed three regional projects aimed at supporting teachers to 
implement entrepreneurship in their teaching practice. The analysed material 
includes observations of teacher training in entrepreneurial learning, interviews 
with participating teachers and principals, as well as project documents, policy 
documents and entrepreneurship research. 

This thesis contributes to 'governing research' which use governmentality to 
understand entrepreneurship related to education. I show how entrepreneurial 
learning affects teachers’ subjectivities, how they should be and act, through the 
production of the entrepreneurial teacher, and what ways to be as a teacher this 
governing technology marginalizes. I also show how an educational concept in 
entrepreneurial learning enables governing at a distance by creating links 
between policy, entrepreneurship research, and teachers. These links contribute 
to teachers embracing entrepreneurial learning, and thus engaging in the 
fostering of the entrepreneurial citizen. By making visible the complexity of the 
entrepreneurial teacher and show the three subjectivities this ‘teacher’ offers: the 
collaborating, the flexible and the individual forming teacher, and the teachers 
marginalized: the supporting teacher and the autonomous subject teacher, this 
thesis contributes to a language to talk about how teachers are governed through 
entrepreneurial learning and its effects.    
   
Key-words: entrepreneurship, entrepreneurial learning, enterprise education, 
governmentality, translation, subjectivity

 

Formandet av den entreprenöriella läraren: Entreprenöriellt lärande som 
styrningsteknologi 
Doktorsavhandling, Institutionen för organisation och ledarskap , 
Linnéuniversitetet, Växjö, 2018 
 
ISBN: 978-91-88761-86-6 (tryckt), 978-91-88761-87-3 (pdf) 
Utgiven av: Linnaeus University Press, 351 95 Växjö 
Tryck: DanagårdLiTHO, 2018 
  



Till minne av Anders W. Johansson 



Till minne av Anders W. Johansson 



Förord 
 
Ett decennium har passerat sedan jag startade äventyret med denna avhandling. 
Det är ett äventyr som jag stundom bävat för, stundom glatts över och nu är 
ytterst tacksam och stolt över att ha fått genomföra. Det är ett äventyr som blivit 
möjligt på grund av de människor som på olika sätt stöttat mig och bidragit till 
denna avhandling. Det är med glädje jag nu får möjlighet att tacka er alla.     
Ett särskilt varmt tack till dig Karin Berglund, min huvudhandledare. Utan ditt 
stöd hade denna avhandling aldrig nått läsarens hand. Tack för all inspiration, 
kloka tankar och omsorg. Tack för att du följde med mig på detta äventyr och 
att du i Anders W. Johanssons anda stöttade mig i att följa ’mitt hjärta’ och 
utveckla mina tankar. 
Saara Taalas, min examinator, ett varmt tack för din läsning och att du stod fast 
när äventyret höll på att gå överstyr. Starkt och mäktigt!  
Tack Anders W. Johansson in memoriam och Anders Lundström för att ni 
skapade förutsättningar för mig att genomföra detta äventyr och att ni hela tiden 
trodde på mig. 
Bengt Johannisson, Lars Lindkvist, Erik Rosell, Martin Holgersson, Martin 
Gren, Eva Leffler, Yvonne von Friedrichs, Gunnar Berg, ett varmt tack för era 
värdefulla läsningar av manuset i dess olika faser. Eva, tack för din inspiration 
och hjälp med skolans språk! Erik, din kreativa läsning vid det sista seminariet 
gav mig begrepp och ’nya glasögon’ som hjälpte mig till en ny struktur och nya 
insikter! Bengt, din avslutande läsning var ovärderlig. Tack! 
Ett varmt tack också kollegor och vänner! Anna Alexandersson, Frederic Bill, 
Lydia Choi Johansson, Birgitta Clasing, Katarina Ellborg, Inger-lise Johansson, 
Viktorija Kalonaityte, Anna Kremel, Henrietta Nilsson, Michaela Sandell, 
Hanna Sandqvist, Annika Schilling, Birgitta Schwartz, Lina Stenmark, Malin 
Tillmar och Christer Öhman, tack för ert stöd och glada tillrop. Ett särskilt tack 
till dig Maria Gruvstad för din stöttning! 
Detta äventyr har också delats av min stora varma familj. Tack! Speciellt tack 
Wib och Wob för att jag fick låna en av era bilder från ert äventyr att utforska 
människornas värld. Gunilla Larsson, du har korrekturläst mitt manus två 
gånger, en ovärderlig hjälp, du fortsätter att skämma bort mig – tack mamma!  
Avslutningsvis – alla ni lärare, rektorer och aktörer som gav mig er tid, tankar 
och tillit, och som gjorde denna avhandling möjlig, ett varmt tack!       
 
Västerås, 19 juli 2018 
 
Carina A. Holmgren   
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KAPITEL 1. INLEDNING – 
ENTREPRENÖRIELLT LÄRANDE 
UR ETT STYRNINGSPERSPEKTIV 

Torbjörn tystnar för en stund innan han hämtar andan och fortsätter att 
reflektera över varför han vill delta i den utbildning i entreprenöriellt lärande 
som han påbörjade för drygt en månad sedan. När han utvecklar resonemanget 
tar han utgångspunkt i skolans uppdrag att fostra den goda medborgaren: 

 
För det är ju egentligen det som skolan är till för om man läser 
början på skolplanen… att vi ska fostra goda medborgare. Och 
det kanske jag inte tycker att skolan gör idag. För vi lär inte 
eleverna att ta det här ansvaret och se ljust på sin framtid, utan de 
ser det de ska göra här [i skolan] som ett nödvändigt ont. Och de 
ser inte anledningen till varför de ska göra det. Kan jag tänka. 
(Intervju Torbjörn, lärare gymnasieskola, 2008) 

 
Torbjörn ser problem med att lärarna inte lär eleverna att ta eget ansvar och att 
eleverna inte drivs av en egen motivation att lära sig, utan ser skolarbetet som 
”ett nödvändigt ont”. När han nu tillsammans med fyra av sina lärarkolleger 
har påbörjat utbildningen i entreprenöriellt lärande är han både ivrig och 
entusiastisk – inför utbildningen har han nämligen lyssnat på en föreläsning i 
Falköping. Föreläsningen var arrangerad av Västra Götalandsregionen och 
vände sig till lärare i regionens grund- och gymnasieskolor. Motivet var att 
inspirera skolor att delta i regionens satsning på en lärarfortbildning rörande 
entreprenörskap i undervisningen. Fortbildningen skulle bedrivas inom ramen 
för ett regionalt projekt. Projektet är ett av tre projekt som ni som läsare 
kommer att stifta bekantskap med i denna avhandling.  
 
Kärnan i fortbildningen utgjordes av ett utbildningskoncept i entreprenöriellt 
lärande som utvecklades av en privat utbildningsaktör efter millennieskiftet.

Subjektivitetsexperten versus kunskapsexperten ...................................... 242 
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Reflektion .................................................................................................. 245 
Förslag på vidare forskning ....................................................................... 246 

LITTERATURFÖRTECKNING .................................................................. 247 
BILAGA 1. SAMMANSTÄLLNING AV EMPIRISKA DOKUMENT...... 265 
BILAGA 2. SAMMANSTÄLLNING AV INTERVJUER OCH 
OBSERVATIONER...................................................................................... 266 
BILAGA 3. SAMMANSTÄLLNING AV ELIS-PROJEKTEN ................... 271 
BILAGA 4. POLITISKT INTRESSE FÖR ENTREPRENÖRSKAP I 
SKOLAN PÅ NATIONELL NIVÅ .............................................................. 273 
BILAGA 5. SAMMANSTÄLLNING AV 
ENTREPRENÖRSKAPSPROJEKT I VÄSTRA GÖTALAND .................. 277 
 



5 

KAPITEL 1. INLEDNING – 
ENTREPRENÖRIELLT LÄRANDE 
UR ETT STYRNINGSPERSPEKTIV 

Torbjörn tystnar för en stund innan han hämtar andan och fortsätter att 
reflektera över varför han vill delta i den utbildning i entreprenöriellt lärande 
som han påbörjade för drygt en månad sedan. När han utvecklar resonemanget 
tar han utgångspunkt i skolans uppdrag att fostra den goda medborgaren: 

 
För det är ju egentligen det som skolan är till för om man läser 
början på skolplanen… att vi ska fostra goda medborgare. Och 
det kanske jag inte tycker att skolan gör idag. För vi lär inte 
eleverna att ta det här ansvaret och se ljust på sin framtid, utan de 
ser det de ska göra här [i skolan] som ett nödvändigt ont. Och de 
ser inte anledningen till varför de ska göra det. Kan jag tänka. 
(Intervju Torbjörn, lärare gymnasieskola, 2008) 

 
Torbjörn ser problem med att lärarna inte lär eleverna att ta eget ansvar och att 
eleverna inte drivs av en egen motivation att lära sig, utan ser skolarbetet som 
”ett nödvändigt ont”. När han nu tillsammans med fyra av sina lärarkolleger 
har påbörjat utbildningen i entreprenöriellt lärande är han både ivrig och 
entusiastisk – inför utbildningen har han nämligen lyssnat på en föreläsning i 
Falköping. Föreläsningen var arrangerad av Västra Götalandsregionen och 
vände sig till lärare i regionens grund- och gymnasieskolor. Motivet var att 
inspirera skolor att delta i regionens satsning på en lärarfortbildning rörande 
entreprenörskap i undervisningen. Fortbildningen skulle bedrivas inom ramen 
för ett regionalt projekt. Projektet är ett av tre projekt som ni som läsare 
kommer att stifta bekantskap med i denna avhandling.  
 
Kärnan i fortbildningen utgjordes av ett utbildningskoncept i entreprenöriellt 
lärande som utvecklades av en privat utbildningsaktör efter millennieskiftet.

Subjektivitetsexperten versus kunskapsexperten ...................................... 242 
KAPITEL 9. SUMMERING OCH SLUTREFLEKTION ............................ 243 

Reflektion .................................................................................................. 245 
Förslag på vidare forskning ....................................................................... 246 

LITTERATURFÖRTECKNING .................................................................. 247 
BILAGA 1. SAMMANSTÄLLNING AV EMPIRISKA DOKUMENT...... 265 
BILAGA 2. SAMMANSTÄLLNING AV INTERVJUER OCH 
OBSERVATIONER...................................................................................... 266 
BILAGA 3. SAMMANSTÄLLNING AV ELIS-PROJEKTEN ................... 271 
BILAGA 4. POLITISKT INTRESSE FÖR ENTREPRENÖRSKAP I 
SKOLAN PÅ NATIONELL NIVÅ .............................................................. 273 
BILAGA 5. SAMMANSTÄLLNING AV 
ENTREPRENÖRSKAPSPROJEKT I VÄSTRA GÖTALAND .................. 277 
 



7 

som våra elever här, trötta och inte så mycket intresse, vana att 
sätta sig vid sin lektionsbänk. ”Undrar vad läraren ska säga idag 
och vi ska göra idag? Vad ska jag göra för att få godkänt?” Att 
inte tänka på det utan se ljust på framtiden, och vilken uppgift de 
än får så sätter de tänderna i den. Ibland har man tänkt att det kan 
ju inte vara möjligt, men det är det ju. Det är ju tydligt att de 
[utbildningsaktörens elever] har utvecklats så mycket. (Intervju 
Torbjörn, lärare gymnasieskola, 2008) 

 
Torbjörn inspireras här av de två gymnasieelever som framträtt på före-
läsningen i Falköping och som där reflekterat över hur de utvecklats genom 
entreprenöriellt lärande. Egentligen kanske det inte handlade så mycket om 
vad de sade, utan att de hade modet att stå där inför alla lärare och avslappnat 
berätta och reflektera över sin utbildning och sin utveckling till ansvars-
tagande och initiativtagande elever. Eleverna var också öppna med att det inte 
hade varit en enkel process, varken för dem eller för utbildningsaktören. De 
fick själva lära sig att utnyttja tid som inte var lärarledd. I början använde de 
den tiden till att spela dataspel. Torbjörn har läst om detta i elevernas bok och 
reflekterar nu vidare över nödvändigheten att elever själva lär sig tar ansvar 
för sina studier och inte behöva styras av sina lärare:  
 

Men visst – det var ju jobbigt för honom [utbildningsaktören] i 
början. När man läser boken [elevernas bok], de gjorde det våra 
elever också gör – de satte sig och spelade dataspel när de fick 
uppgifter. Så de [utbildningsaktörens elever] skiljer sig inte från 
våra elever heller. Men till slut kom verkligheten ifatt dem och 
de såg att det inte fungerade. Men håller man på att servera dem 
hela tiden och håller på att pusha på dem: ”lämna in det till den 
veckan istället”… då gör man dem en björntjänst. Istället för att 
… Ok de kan ta ett beslut att spela dataspel i tre veckor, dagen 
kommer och de kan inte lämna in sin uppgift. ”OK, ni har tagit 
det beslutet men ta konsekvenserna av det”. För så är det i livet. 
Lämnar man inte in en skattedeklaration kan man inte ringa till 
Skatteverket och säga att datorn kraschat… Det kanske är dit jag 
vill komma… ”att gör sakerna för er själva – gör dem inte för oss 
här”. Utan det är i en utbildning för livet och om det sedan är 
svenska, historia… det spelar ingen roll. (Intervju Torbjörn, 
lärare gymnasieskola, 2008) 

 
För Torbjörn är det inspirerande att utbildningsaktören lyckats fostra företag-
samma elever som tar ansvar för sig själva och sina studier och gör ”saker” på 
eget initiativ och utifrån egen drivkraft: 
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Året är 2008 och utbildningsaktören har under flera år varit bland de ton-
givande i hur entreprenörskap kan integreras i skolors undervisning. Deras 
idéer om hur entreprenöriellt lärande fostrar entreprenöriella elever och med-
borgare hade redan fått en omfattande spridning till lärare i grund- och 
gymnasieskolor men också inspirerat andra aktörer på marknaden. Jag 
kommer här att fortsättningsvis kalla utbildningskonceptet för STEG 
(Stimulera Entreprenöriella elever i Grund- och gymnasieskolor). Utbildnings-
aktören hade även hunnit testa sina idéer genom att driva ett gymnasieprogram 
med entreprenöriellt lärande som den pedagogiska idén. Idéerna testades där 
på en mindre grupp elever med bl a utbildningsaktören som lärare. STEG som 
idé för entreprenöriellt lärande spreds bl a genom att utbildningsaktören 
engagerades som föreläsare vid konferenser, men också genom publikationer. 
Spridningen skedde delvis inom ramen för det nationella entreprenörskaps-
program som Nutek drev på uppdrag av regeringen under åren 2005 – 2008. 
Utifrån programmets syfte att ”öka kunskapen om och intresset för entre-
prenörskap i utbildningssystemet” fick utbildningsaktören i uppdrag att skriva 
en bok i ämnet (Bilaga 1, Bok 1 s. 3). Den fick en omfattande spridning och en 
representant för Nutek berättade stolt om hur denna bok blev myndighetens 
”storsäljare” (Intervju, 2008).  

 
Torbjörn är inte ensam om att uppfatta problemen med elevers bristande 
motivation. I boken bekräftar utbildningsaktören att ”många lärare upplever 
att eleverna tappat fokus, motivation och drivkraft för skolarbetet” (Bilaga 1, 
Bok 1 s. 20). Entreprenöriellt lärande beskrivs i boken som en lösning för 
dessa problem:  
 

En av de mest påtagliga effekterna av entreprenöriellt lärande är 
att det ger elever som börjat tappa sin motivation konkreta 
möjligheter att väcka liv i sin drivkraft. (Bilaga 1, Bok 1 s. 20) 

 
Inspirerade av utbildningsaktörens bok svarade deras gymnasieelever an med 
en egen bok. Där beskriver de hur entreprenöriellt lärande bidragit till att ut-
veckla dem som personer och hur betydelsefullt det är att entreprenöriellt 
lärande införs tidigt i utbildningen (Bilaga 1, Bok 2). Det är också denna bok 
och två av dessa elever som Torbjörn relaterar till när han nu får fortsätta att 
utveckla sina tankar om varför han vill delta i en utbildning i entreprenöriellt 
lärande som bygger på STEG-konceptet:  

 
Därför tycker jag att det låter otroligt spännande med det synsätt 
som eleverna har – som han [utbildningsaktören] har haft. Jag 
var i Falköping och lyssnade på två av dem. Och sedan när man 
läser boken [elevernas bok] – det känns ju nästan overkligt 
ibland – det förhållningssättet de har fått. Från att ha varit precis 
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regionens tillväxtprogram och på så sätt bidra till att stärka näringslivets lång-
siktiga utvecklingsförutsättningar i Västra Götaland (Västra Götalands-
regionen, 2008). Projektet har jag i denna avhandling gett namnet Entre-
prenöriellt Lärande i Skolan 1 (ELiS1). Det är ett pilotprojekt till ett mer om-
fattande projekt, Entreprenöriellt Lärande i Skolan 2 (ELiS2), som startar 
2009. De båda projekten kom att bidra till att Torbjörn och ytterligare ca 245 
lärare utbildades i entreprenöriellt lärande utifrån STEG-konceptets idéer – 
avhandlingen handlar just om hur de formas till entreprenöriella lärare.  

 
Vi befinner oss i en näringspolitisk kontext där entreprenörskap drivs som en 
idé för att reformera undervisningen i det svenska utbildningssystemet. Sam-
tidigt pågår liknande processer även i andra europeiska länder. Starka politiska 
influenser kommer via strategier och direktiv från Europeiska Unionen (EU) 
där entreprenörskap lyfts fram som en viktig lösning för att skapa ett 
konkurrenskraftigt Europa och säkra sysselsättningen för medlemsländernas 
medborgare (Mahieu, 2006). Att entreprenörskap lyfts fram som en lösning 
för konkurrenskraft och sysselsättning hör samman med den forskning som 
under 1900-talets sista decennier påvisade att småföretagen fått en större roll 
för ekonomisk och social utveckling medan storföretagens roll minskade 
(Audrecht, 2003). Inom denna forskning finns banbrytande bidrag som synlig-
gjort småföretagens betydelse för sysselsättning (Birch, 1979 i Lundström & 
Stevenson, 2002 s. 52).  
 
De policydokument2 som produceras genomsyras av förväntningar om att fler 
EU-medborgare ska starta och utveckla företag. Dokumenten genomsyras av 
förväntningar om att kunna utbilda EU-medborgare som är kapabla att starta 
och utveckla dessa företag – både genom att stödja kunskapsbehovet men 
också genom att kunna fostra medborgare med ett specifikt och nödvändigt 
förhållningssätt (jmf Mahieu, 2006). Det är bl a i detta avseende som under-
visningen i det svenska utbildningssystemet behöver reformeras. När den 
svenska regeringen 2009 presenterar sin strategi för entreprenörskap i hela 
utbildningsområdet är företagandet och fostran av en entreprenöriell med-
borgare i fokus:  
 

Eget företagande måste bli ett lika naturligt val som anställning. 
För att nå dit kan utbildningsväsendet fylla en viktig funktion 
genom att hjälpa elever och studerande att utveckla och ta till 
vara på de kunskaper, kompetenser och förhållningssätt som 
behövs. (Regeringskansliet, 2009 s. 2) 

Strategin innebar en ny fas i arbetet att implementera entreprenörskap i den 
svenska skolans undervisning, en fas jag gett namnet den sena fasen. Strategin 
                                                        
2 Policydokument avser i denna avhandling avsiktsförklaringar, strategier, riktlinjer, program med syfte 
att styra mot politiska beslut och mål (jmf Wikipedia, 2018). 
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Det är så jag tycker det verkar som att han har lyckats – att få 
företagsamma elever utan den meningen att de ska starta företag. 
Företagsamma i den bemärkelsen att de rår sig själva och gör 
saker av sig själv och inser vikten av det. (Intervju Torbjörn, 
lärare gymnasieskola, 2008) 

 
När Torbjörn här gör en distinktion mellan att lära elever att starta företag och 
att fostra företagsamma elever, innebär det att han är medveten om att entre-
prenörskap kan förknippas med företagande. Samtidigt är han medveten om 
att entreprenöriellt lärande står för en bredare syn på vad entreprenörskap kan 
vara. Torbjörn förknippar entreprenöriellt lärande med att fostra företagsamma 
elever. Det är därför som han nu deltar i utbildningen och vill implementera 
entreprenöriellt lärande i skolan där han arbetar och integrera det i sin under-
visning.  
 
Om jag nu återkopplar till Torbjörns inledande resonemang om brister i 
arbetet med skolans uppdrag, så presenteras entreprenöriellt lärande som 
lösning på hur lärare, trots dagens distraktioner, kan återuppta fostrandet av 
den goda medborgaren. I denna avhandling utgår jag från en litteratur där den 
goda medborgaren är synonym med den entreprenöriella medborgaren. 
Torbjörn har som lärare en viktig roll i fostrandet av den entreprenöriella med-
borgaren och han är en av många lärare från grund- och gymnasieskolor som 
ni kommer att få träffa i denna avhandling. 

Avhandlingens empiriska kontext och aktörer – en 
översikt 
Genom Torbjörns berättelse vill jag rama in avhandlingens empiriska fenomen 
och synliggöra några av de aktörer som har framträdande roller i dess 
empiriska kontext. Det empiriska fenomenet är entreprenöriellt lärande. När ni 
träffar Torbjörn är året 2008. Vi befinner oss i Västra Götaland, i ett regionalt 
utvecklingsprojekt som vill stödja lärare att fostra den entreprenöriella eleven 
och medborgaren. Trots att regionens grund- och gymnasieskolor utgör målet 
för insatsen är det Närings- och teknikutvecklingsverket1  (Nutek), som är 
aktören på den nationella nivån. Genom entreprenörskapsprogram stöttar 
Nutek offentliga, ideella och privata aktörer med bl a finansieringsmöjligheter 
för att driva projekt. Syftet är att projekten ska bidra till att öka andelen 
entreprenöriella elever och medborgare för att på ”lång sikt öka antalet 
företag” (Nutek, 2007 s. 3).  
På den regionala nivån agerar Västra Götalandsregionen – ägare och initiativ-
tagare till projektet – som ser det som en möjlighet att realisera mål i 
                                                        
1 Nuvarande Tillväxtverket. 
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2 Policydokument avser i denna avhandling avsiktsförklaringar, strategier, riktlinjer, program med syfte 
att styra mot politiska beslut och mål (jmf Wikipedia, 2018). 
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mellan policy och elever och därmed möjligheten till att fostra den entre-
prenöriella medborgare som förväntas starta och utveckla de nya företagen men 
också anpassa sig till en ny ’företagsam’ ordning. 

Entreprenörskap i undervisningen ur ett 
styrningsperspektiv 
Synen på entreprenörskap jämställt med företagande (t ex Audrecht, 2003) och 
det medföljande intresset för entreprenörskapets betydelse för ekonomiska 
värden och sociala värden i form av sysselsättning har dock kritiserats som allt 
för snäv för att förstå entreprenörskapet och dess bidrag till samhälle och ut-
veckling (Hjorth & Steyaert, 2004; Berglund & Johansson, 2008). Denna 
kritik förs fram från en tredje inriktning inom entreprenörskapsforskningen 
vilken jag benämner den breda entreprenörskapsforskningen. Den kritiken 
bidrar till att forskare inom detta fält synliggör entreprenörskap och med-
borgares entreprenöriella aktiviteter på samhällets många arenor (Berglund & 
Johansson, 2008) och därmed också till att lyfta fram entreprenörskapets 
bidrag även till miljö, kulturella värden och sociala värden utöver syssel-
sättning (t ex Hjorth & Steyaert, 2004; Johannisson, 2005). Genom att förstå 
entreprenörskap som nyskapande via företagsamma handlingar öppnas här 
upp för en mer mångfacetterad bild av entreprenörskapet och därmed möjlig-
heter att studera och förstå entreprenörskapet som många olika ”former och 
praktiker” (Steyaert & Katz, 2004 s. 4).  

 
Utifrån kritiken mot synen på entreprenörskap som företagande förknippat 
främst med ekonomiska värden har forskare inom den breda entreprenörskaps-
forskningen synliggjort många olika former och praktiker. De former som 
synliggjorts inom detta fält är bl a: samhällsentreprenörskap (Berglund, 
Schwartz & Johannisson, 2012), socialt entreprenörskap (Dees, 1998; Gawell, 
2006), entreprenörskap inom privata organisationer (Forslund, 2002), entre-
prenörskap inom offentlig sektor (Mühlenbock, 2004; Sundin & Tillmar, 
2008), politiskt entreprenörskap (von Bergmann-Winnberg, 2014; Silander & 
Silander, 2015), hållbart och ekologiskt entreprenörskap (Thompson, Kiefer & 
York, 2011), kulturellt entreprenörskap (Johannisson, 1992) och digitalt entre-
prenörskap (Martinez Dy, Marlow & Martin, 2017). 
 
Berglund et al (2012) diskuterar t ex samhällsentreprenörskapet – det entre-
prenörskap som pågår när aktörer överskrider gränserna mellan privata, 
offentliga och ideella organisationer, i syfte att tillsammans förändra samhälls-
strukturer. Gawell (2006) är istället en av dem som intresserar sig för det 
sociala entreprenörskapet – ett entreprenörskap som sker inom ramen för en 
organisation men i samspel med samhället. Entreprenörskap fungerar då som 
ett ’medel’ för att lösa sociala problem och orättvisor. Ekonomiska resurser 
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innebar slutet på den tidiga fasen och Nuteks näringspolitiska arbete med 
entreprenörskap i undervisningen som hade pågått sedan slutet av 1990-talet. 
Istället tog Skolverket 3  över arbetet och entreprenörskap i skolors under-
visning blev ett utbildningspolitiskt ansvar. Till följd av strategin skrevs 
entreprenörskap 2011 in i de nationella läroplanerna för grundskolan4 och 
gymnasieskolan (Skolverket, 2011a; Skolverket, 2011b). 

 
Kontexten för denna avhandling är främst den tidiga fasen att implementera 
entreprenörskap i skolors undervisning, vilken sträckte sig ifrån slutet av 
1990-talet till 2009. Under denna fas var entreprenörskap inte inskrivet i läro-
planerna, och det fanns heller ingen nationell strategi för entreprenörskap på 
utbildningsområdet. Trots det stöttades lärare under den tidiga fasen att re-
formera sin undervisning genom att integrera entreprenörskap i termer av 
entreprenöriellt lärande. En viss avstickare görs till den sena fasen, vilket 
beror på att avhandlingen även omfattar ett tredje projekt, Entreprenöriellt 
Lärande i Skolan 3 (ELiS3). Det är ett projekt som till skillnad från de andra 
två projekten drevs av en kommun och som startade 2010. Projektet gav mig 
möjlighet att följa några av de lärare som utbildades i STEG-konceptet över 
tid. 
  
Scenen för avhandlingen är därmed satt – det näringspolitiska arbetet att under 
den tidiga fasen implementera entreprenörskap i det svenska utbildnings-
systemet. Aktörer bakom det drama som ska spelas upp är regissörerna – 
policyaktörer inom näringspolitik på övernationell, nationell, regional och 
lokal nivå vilka arbetar för ett ökat företagande. De regisserar det manus som 
delvis formulerats inom entreprenörskapsforskningen genom att forskare för-
knippat entreprenörskap med företagande och påvisat småföretagandes 
betydelse för ekonomisk och social utveckling (Audrecht, 2003) och synlig-
gjort entreprenören som en speciell individ med specifika förmågor och 
egenskaper (Filion, 1998). Dessa två inriktningar inom entreprenörskaps-
forskningen benämner jag den konventionella entreprenörskapsforskningen 
och egenskapsforskningen.  
 
Fonden utgörs av de tre regionalt och lokalt drivna ELiS-projekten. Tillsammans 
med utbildningsaktören, som är en av dem som intar scenen, verkar de för att 
stödja lärare att integrera och utveckla entreprenörskap i sin undervisning genom 
entreprenöriellt lärande. Lärarna är dramats centrala aktörer. Med sina 
erfarenheter av att ha utbildats i entreprenöriellt lärande inom ramen för ELiS1 
och ELiS2 och integrera dessa idéer i sin undervisning intar de scenen – och 
strålkastarljuset riktas främst mot dem. Dessa lärare utgör den sista viktiga länken 
                                                        
3 Den nationella myndighet som i Sverige ansvarar för styrning, stöd och uppföljning av kommuners 
och skolors arbete. 
4 Läroplanen för grundskolan omfattar även förskoleklass och fritidshemmet. Dessa två områden är 
dock inte aktuella för avhandlingen utan endast grundskolans år 7-9 och gymnasieskolan. 
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Forskning som intresserar sig för denna typ av makt synliggör bl a hur projekt 
och utbildningsprogram kan fungera som styrningsteknologier (t ex Bendix 
Petersen & O’Flynn, 2007; Bragg, 2007) som påverkar hur elever och 
studenter bör vara och tänka om sig själva snarare än att utbilda dem i ett 
specifikt kunskapsstoff. Bragg (2007) argumenterar för att dessa styrnings-
teknologier kan förstås som självteknologier. Det innebär att elever själva ska 
vilja anta den norm för hur de bör vara, vilket kan produceras genom ett 
projekt eller ett utbildningsprogram. De ska sålunda själva vilja utveckla de 
kompetenser som görs eftersträvansvärda. Frihet är därmed en central idé i 
denna typ av styrning där elever styrs genom sina egna val (jmf Rose, 1999). 
 
Genom fokuset på att fostra den entreprenöriella medborgaren argumenterar 
Dahlstedt och Hertzberg (2012) samt Komulainen et al (2011) för att även 
entreprenöriellt lärande kan förstås som en styrningsteknologi. Till skillnad 
mot de utbildningsinitiativ som Bragg (2007) samt Bendix Petersen och 
O’Flynn (2007) studerar kan entreprenöriellt lärande tydligt länkas till staten 
och andra styrande institutioner. Detta genom de förväntningar om en specifik 
medborgare som genomsyrar näringspolitiska policydokument – inte bara på 
lokal, regional och nationell nivå – utan också på övernationell nivå. Entre-
prenöriellt lärande kan därmed förstås som en styrningsteknologi intimt 
sammanflätad med det nationsöverskridande projekt som går ut på att fostra 
den nya entreprenöriella EU-medborgaren. Entreprenöriellt lärande möjliggör 
också en styrning på distans, utan direkta påbud eller ingripanden, (jmf Rose, 
1999) där elever själva ska vilja utvecklas i linje med detta nya ideal. 
 
Detta omfattande fostransprojekt, tätt sammankopplat med småföretags- och 
entreprenörskapsforskningens kunskapsutveckling, är genomsyrat av för-
väntningar om entreprenörskapets bidrag och effekter. Att som t ex Dahlstedt 
och Hertzberg (2012) samt Komulainen et al (2011) diskutera styrnings-
teknologier och därmed ta utgångspunkt i Foucaults (2007) begrepp govern-
mentality ger en möjlighet att skapa distans till dessa förväntningar och sätta 
produktiv makt och komplexitet i fokus (Bragg, 2007). Det styrnings-
perspektiv som governmentality medger, möjliggör att visa på hur effekter av t 
ex utbildningsinitiativ bidrar till hierarkier av vad som anses värdefullt. Detta 
gör det möjligt att i sin tur synliggöra vilka grupper av människor som 
problematiseras, vilka grupper som favoriseras och vad som därmed förstärks 
och vad som marginaliseras (jmf Bragg, 2007). Det är också ett styrnings-
perspektiv som möjliggör synliggörandet av en mer subtil styrning som 
begränsar möjligheter till att göra motstånd mot de ideal som erbjuds (ibid).  
Inom det forskningsfält där detta styrningsperspektiv används för att analysera 
entreprenörskap i undervisningen pågår en kunskapsutveckling kring de entre-
prenörskapsideal som produceras i policy och läroplaner (Peters, 2001; Lolich, 
2011; Dahlstedt & Hertzberg, 2012; Bengtsson, 2014; Dahlstedt & Hertzberg, 
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som genereras eller som erhålls via privat eller offentlig finansiering blir 
verktyg för att nå sociala mål och därmed bidra till samhället och inte ett mål i 
sig (Dees, 1998). Annan forskning fokuserar på hållbart och ekologiskt entre-
prenörskap – hur entreprenörskap bidrar till arbetet med att stödja ett hållbart 
samhälle och att stävja miljöförstöring (Thompson et al, 2011). Ytterligare 
forskning intresserar sig för hur det vardagliga entreprenörskapet bidrar till 
företags (Forslund, 2002) och offentliga verksamheters utveckling (Lundström 
& Sundin, 2008; Sundin & Tillmar, 2008). Detta synliggörande av entre-
prenörskapets olika former och syften har skapat ett språk för att tala om och 
förstå den variation av förändringsagenter och deras aktiviteter som bidrar till 
samhället. Denna forskning riktar således kritik till en ensidig syn på entre-
prenörskap som företagande, entreprenören som företagare och en fokusering 
på dess bidrag till ekonomiska värden.  

 
Kritiken mot entreprenörskap som företagande har också kommit från lärarna. 
Leffler (2006) lyfter i sin studie av arbete med entreprenörskap i grundskolans 
yngre år att associationen till företagande inte är helt oproblematiskt i den 
kontexten. Forskare som intresserat sig för implementeringen av entreprenör-
skap i grund- och gymnasieskolor under den tidiga fasen rapporterar om hur 
associationen till företagande skapar spänningar och motstånd bland lärare och 
rektorer (Backström-Widjeskog, 2010; Komulainen, Naskali, Korhonen, 
Keskitalo-Foley, 2011; Berglund & Holmgren, 2013). De finska lärare och 
lärarstuderande som Komulainen et al (2011) intervjuade såg företagandet 
som ett uttryck för kapitalism i termer av konkurrens, individualism och något 
som eleverna skulle skyddas från. Studier visar att lärare istället omfamnar en 
bredare tolkning av entreprenörskap som ett förhållningssätt med fokus på att 
utveckla elevers entreprenöriella kompetenser (t ex Komulainen et al, 2011; 
Korhonen, Komulainen & Räty, 2012). Denna tolkning av entreprenörskap 
som ett förhållningssätt är jämförbar med entreprenöriellt lärande och dess 
fokus på att fostra den entreprenöriella eleven. Entreprenöriellt lärande är 
därmed också en av entreprenörskapets former som med just sitt fokus på att 
utveckla elever som individer till aktiva medborgare möter kritiken mot 
entreprenörskap som praktiserandet av företagande och kapitalism. 

 
Jag kommer att argumentera för att den form som entreprenörskapet tar genom 
entreprenöriellt lärande skiljer sig från de andra formerna genom att entre-
prenöriellt lärande tydligt fungerar som en styrningsteknologi. En styrnings-
teknologi är intimt sammankopplad med dess mål – en medborgare med 
specifika eftersträvansvärda sätt för hur den bör vara och tänka om sig själv 
(jmf Rose, 1999). En styrningsteknologi är också ett uttryck för makt, men 
inte en makt som ägs och utövas av t ex staten eller som disciplinerar och 
begränsar medborgare, utan en produktiv makt som genomsyrar hela sam-
hället och dess sociala praktiker (jmf Foucault, 1980). 
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Forskning som intresserar sig för denna typ av makt synliggör bl a hur projekt 
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deras berättelser om hur entreprenöriellt lärande integreras i deras praktik. 
Utrymmet har också gjort det möjligt att vidare utforska hur entreprenöriellt 
lärande kan förstås som en styrningsteknologi. Tidigare forskning med fokus 
på elever och studenter har visat hur utbildningskoncept, utbildningsprogram 
och kurser fungerar som möjliggörare av styrning och fostran av den entre-
prenöriella medborgaren på distans (t ex Laalo & Heinonen, 2016; Berglund, 
Lindgren & Packendorff, 2017). Mitt bidrag är även att identifiera den roll 
som policy, entreprenörskapsforskning, projekt och utbildningskoncept spelar 
när entreprenörskap antar formen av en styrningsteknologi som formar den 
entreprenöriella läraren. 

Avhandlingens disposition 
Avhandlingen omfattar åtta kapitel, där ni först får stifta bekantskap med de 
teoretiska styrningsglasögon som jag använder för att analysera de empiriska 
materialen, varefter jag gör en genomgång av den forskning som använder 
dessa glasögon för att analysera entreprenörskap i undervisningen. Därefter 
beskriver jag fältarbetets metoder innan jag i de tre påföljande tre kapitlen 
presenterar och analyserar de empiriska materialen. Avhandlingen avslutas 
med ett diskussionskapitel och ett kapitel där jag summerar och tydliggör 
slutsatser och bidrag. Avhandlingen omfattar således följande kapitel.  
 
Kapitel 2. Teoretiska glasögon för ett styrningsperspektiv 
I detta kapitel beskriver jag de teoretiska glasögon som jag använder för att ur 
ett styrningsperspektiv beskriva och förstå den form som entreprenöriellt 
lärande tar i grund- och gymnasieskolors praktik, och dess effekter i termer av 
vilka förhållningssätt och praktiker som förstärks och marginaliseras. Jag tar 
utgångspunkt i Foucaults (2007) begrepp governmentality och därmed ett 
styrningsperspektiv som synliggör en produktiv makt som utgår från staten. 
Tätt sammanlänkad med kunskapsproduktionen avser den att fostra en åtrå-
värd medborgare – en specifik medborgarsubjektivitet. Subjektivitet är ett 
centralt begrepp som jag förstår som ’mallar’ eller ’formar’ för hur vi bör vara 
och agera i specifika sammanhang. Dessa mallar eller formar produceras 
genom bl a styrningsteknologier vilket är ytterligare ett centralt begrepp. Jag 
använder i likhet med Rose (1999) begreppet styrningsteknologier för en 
’problemlösning’ som genomsyras av förväntningar om att fostra de beteenden 
som ligger i linje med en specifik subjektivitet och som innefattar olika 
tekniker för att få oss att vilja pröva och anta denna subjektivitet. Den styrning 
som är i fokus är den nyliberala med dess positiva syn på statliga inter-
ventioner för att bl a skapa fungerande marknader men också en positiv syn på 
att forma de medborgare som fungerar för dessa marknader. Frihet tar sig i 
den nyliberala styrningen i uttryck genom medborgar egna val. För att förstå 
den process som möjliggör nyliberal styrning och formande av medborgare 
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2014; Lindster Norberg, 2016a) och hur dessa tas upp av elever och studenter 
(Varman, Saha & Skålén, 2011; Laalo & Heinonen, 2016; Lindster Norberg, 
2017) och unga vuxna (Brunila, 2012; Siivonen & Brunila, 2014). Hur entre-
prenörskap påverkar lärare är däremot mer oklart, trots att lärarna har en 
central roll eftersom det är de som skapar kopplingarna till eleverna i denna 
styrning på distans. Lindster Norberg (2016a) noterar i sin studie att entre-
prenöriellt lärande producerar ett nytt lärarideal – den entreprenöriella läraren: 
  

Genom att entreprenören framställs som norm, både styrs och 
styr eleverna själva i hög grad mot att vilja bli denne med-
borgare. Oavsett lärares förhållande till entreprenörskap i skolan 
finns en önskan om att utvecklas och förstå hur en entre-
prenöriell lärare ska vara och hur denne ska lyckas. (Lindster 
Norberg, 2016a s. 52) 

 
Hur den entreprenöriella läraren formas och hur lärare styrs att ta upp detta 
ideal är däremot litet utforskat.  

Syfte och forskningsfrågor 
Syftet med denna avhandling är att utifrån ett styrningsperspektiv beskriva och 
öka förståelsen för (1) den form som entreprenöriellt lärande tar i grund- och 
gymnasieskolors praktik, och (2) dess effekter i termer av vilka förhållnings-
sätt och praktiker som förstärks och marginaliseras.  

 
Forskningsfrågorna är:  

 
 Hur och varför kan entreprenöriellt lärande förstås som en styrnings-

teknologi?  
 Hur styrs lärare att anamma entreprenöriellt lärande?  
 Vilka effekter har entreprenöriellt lärande på lärares sätt att vara och 

agera?  
 
Detta fält, som använder styrningsperspektivet för att förstå entreprenörskap 
relaterat till undervisning, har tidigare inte tydligt kopplats till entreprenör-
skapsforskningen. Genom denna avhandling vill jag tydliggöra länken till 
detta fält och så även dess bidrag till entreprenörskapsforskningen. Inom 
denna ’styrningsforskning’ råder en brist på studier av entreprenöriellt lärande 
i skolors praktik (Korhonen et al, 2012). Återkommande har det empiriska 
materialet utgjorts av olika typer av dokument. Den forskning som analyserat 
praktiken har rapporterats genom artiklar och dess begränsande format. Valet 
av en monografi har möjliggjort för mig att synliggöra ett rikt empiriskt 
material rörande lärares deltagande i fortbildning i entreprenöriellt lärande och 
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entreprenörskap och entreprenöriellt lärande från ett nytt håll och därmed få 
nya relationer till dessa fenomen. 
 
Kapitel 5. Entreprenöriellt lärande som möjliggörare av medborgarfostran på 
distans 
I detta kapitel utreder jag hur entreprenöriellt lärande kan förstås som en 
styrningsteknologi och hur lärare styrs att anamma entreprenöriellt lärande. 
Kapitlet sätter också de följande två kapitlen i ett sammanhang. I kapitlet 
beskriver jag de tre ELiS-projekten och STEG, det koncept i entreprenöriellt 
lärande som lärarna utbildades i. Sammanhanget utvidgas också till de olika 
aktörer, idéer och kunskapsformer som omgärdat och möjliggjort projekten 
och idén om entreprenöriellt lärande. Jag analyserar den roll som entre-
prenörskapsforskning, policy, och STEG-konceptet spelar i översättnings-
processen. Jag analyserar hur utbildningskonceptet i entreprenöriellt lärande 
möjliggör styrning på distans genom att skapa de kopplingar som krävs mellan 
policy och elever för att översättningsprocessen ska fungera och att fostran av 
den entreprenöriella medborgaren möjliggörs. 
 
Kapitel 6. Den entreprenöriella läraren 
I detta kapitel intresserar jag mig för effekterna av entreprenöriellt lärande 
genom att utforska hur den entreprenöriella läraren tar form. Det empiriska 
materialet utgörs av enskilda intervjuer och fokusgruppintervjuer som jag har 
genomfört med lärare som deltog i ELiS-projekten. Det övergripande syftet är 
att analysera vilka subjektiviteter som produceras i lärarnas berättelser och hur 
de kan förstås. Kapitlet synliggör tre lärarsubjektiviteter som är möjliga att 
anta i syftet att ta positionen som den entreprenöriella läraren: den sam-
arbetande läraren, den följsamma läraren och den individformande läraren. 
 
Kapitel 7. De icke-entreprenöriella lärarna 
Även i detta kapitel intresserar jag mig för effekterna av entreprenöriellt 
lärande genom att utforska vilka lärarsubjektiviteter som produceras. Till 
skillnad mot kapitel 6 är de subjektiviteter som synliggörs i detta kapitel 
sådana som inte är möjliga att anta för att ta positionen som den 
entreprenöriella läraren utan subjektiviteter som lärarna försöker röra sig bort 
ifrån. De icke-entreprenöriella lärarna som produceras är den stödjande läraren 
och den autonoma ämnesläraren. 

 
Kapitel 8. Diskussion – effekter av entreprenöriellt lärande som en effektiv 
styrningsteknologi 
I Kapitel 8 diskuterar jag hur entreprenöriellt lärande kan förstås som en 
effektiv styrningsteknologi och varför lärarna i det empiriska materialet har 
svårt att göra motstånd mot denna styrningsteknologi. Jag diskuterar också hur 
entreprenören tagit eller getts positionen som subjektivitetsexpert och dess roll 
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utifrån egna fria val lutar jag mig mot Rose (1999) och hans översättnings-
begrepp. Begreppet synliggör de kopplingar som måste skapas mellan de 
styrandes mål och de styrdas egna mål för att den nyliberala styrningen ska 
fungera. Subjektivitetsexperterna, ytterligare ett begrepp jag använder, spelar 
en vital roll i detta kopplingsskapande mellan stat och medborgare.  
  
Kapitel 3. Den entreprenöriella medborgaren – en litteraturgenomgång 
I detta kapitel redovisar jag dels forskning som ur ett styrningsperspektiv 
intresserar sig för hur entreprenörskap kopplat till undervisning påverkar hur 
elever, studenter och lärare bör vara, dels forskning som ur samma perspektiv 
intresserar sig för hur nyliberala idéer påverkar utbildning och andra samhälls-
kontexter rörande hur vi bör vara utan direkt koppling till entreprenörskap. 
Dessa fält är tätt sammanlänkade eftersom de båda synliggör produktionen av 
en ideal nyliberal, företagsam medborgare som ständigt utvecklar sig och lär 
för att möta en osäker framtid. Det första fältet, styrningsforskningen, knyter 
jag genom denna avhandling till entreprenörskapsforskningen och det är också 
det fält som jag gör mitt bidrag till. Litteraturgenomgången visar att det finns 
flera studier som intresserat sig för vilka ideala subjektiviteter som produceras 
i övernationella och nationella styrdokument, och läroplaner och som rör 
elever, studenter och medborgaren generellt. Det finns också studier som 
undersöker hur dessa subjektiviteter tas upp av elever, studenter och unga 
vuxna. Litteraturgenomgången tydliggör att det saknas studier som intresserat 
sig för hur lärares sätt att vara påverkas när entreprenörskap implementeras i 
undervisning. Jag redovisar också den litteratur som intresserar sig för 
materialtyper som rör projekt och utbildningskoncept och deras roll i över-
sättningsprocessen. 
 
Kapitel 4. Avhandlingens tillvägagångssätt 
I detta kapitel redovisar jag för min ontologi och epistemologi vilka följer av 
en socialkonstruktionistisk ansats. Jag redovisar också för de materialtyper 
som jag använder (intervjuer, observationer, policydokument m fl): hur de 
samlats in och hur de analyserats. Anammandet av de valda teoretiska glas-
ögonen har samtidigt krävt olika former av distans till empirin som t ex social 
och mental distans. Detta hänger intimt samman med att jag själv, i rollen som 
utvärderare och forskningsassistent, startade i empirin och skapade en relation 
till entreprenöriellt lärande och de aktörer som stöttade implementeringen av 
entreprenörskap i skolan under fem år innan jag påbörjade avhandlingsarbetet. 
Det innebar att jag själv formades i empirin, av aktörernas problem-
beskrivningar, behov och lösningar. Delar av metoden är vigda åt de kritiska 
vändningar som jag har behövt göra för att analysera entreprenöriellt lärande 
ur ett styrningsperspektiv och behovet av distans för att göra dessa 
vändningar. Kritiska vändningar kan förstås som vridningar av blicken – att se 
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entreprenörskap och entreprenöriellt lärande från ett nytt håll och därmed få 
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Psykologiskt gränsöverskridande 
Psykologi definierar Egidius (2002 s. 203) som ”vetenskapen om djurs och 
människors sätt att uppfatta uppleva, handla och reagera i olika åldrar och i 
olika sammanhang”. Jag använder begreppet psykologiskt gränsöverskridande 
i analyserna. Jag avser med det begreppet överskridandet av en människas 
individgräns och använder det för att resonera kring när individers beteenden, 
och hur de bör uppfatta sig själva, medvetet förändras. 
 
Ungdomsskola, grund- och gymnasieskola 
Jag intresserar mig för entreprenörskap i grundskolors och gymnasieskolors 
undervisning. Entreprenörskap har även implementerats i förskolor. Jag an-
vänder begreppet ungdomsskola5 som ett samlingsbegrepp för förskola, grund-
skola och gymnasium  

 
Utbildningskoncept 
Med utbildningskoncept avser jag en namngiven samling metoder och 
tekniker som ska leda till specifika effekter. I denna avhandling rör dessa 
effekter fostrandet av en entreprenöriell medborgare. Dessa utbildnings-
koncept kan rikta sig både till elever och lärare och erbjuds av projekt, privata 
eller ideella organisationer. Exempel på utbildningskoncept är Ung Företag-
samhet6 och Framtidsfrön7. 

                                                        
5 Jmf Wiktionary (2017). 
6 Ett internationellt utbildningskoncept i entreprenörskap för gymnasieelever som under ett läsår får 
starta, driva och avveckla ett företag. Ung Företagsamhet är en ideell organisation som verkat sedan 
1980 i Sverige och som erbjuder ungdomar möjlighet att träna och utveckla sin kreativitet, företag-
samhet och sitt entreprenörskap. Ung Företagsamhet är en del av den internationella organisationen 
Junior Achievement och arbetar sedan 2010 även med grundskoleelever. (www.ungforetagsamhet.se) 
7 Ett utbildningskoncept med syfte att främja attityder till entreprenörskap och utveckla det entre-
prenöriella förhållningssättet i förskola och grundskola. Erbjuder lärare utbildningar och utbildnings-
material. Framtidsfrön är också en ideell organisation som verkat sedan 2002 med syfte att främja 
attityder till entreprenörskap och utveckla det entreprenöriella förhållningssättet i förskola och 
grundskola. (www.framtidsfron.se) 
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i att styrningen på distans fungerar. Genom att jämföra den entreprenöriella 
lärarens tre möjliga lärarsubjektiviteter och de icke-entreprenöriella lärarna 
utifrån fokus, ideal, ansvar, gränser och vilka elevkompetenser som de explicit 
eller implicit stimulerar, diskuterar jag också de förhållningssätt och praktiker 
som förstärks och marginaliseras genom entreprenöriellt lärande, och hur de 
förhåller sig till redan pågående rörelser i svensk skola.   

 
Kapitel 9. Summering och slutreflektion 
Jag avslutar avhandlingen med en summering av analyser och slutsatser, samt 
genom att förtydliga mitt bidrag till den forskning som arbetar med att förstå 
entreprenörskap relaterat till utbildning och undervisning ur ett styrnings-
perspektiv. Jag reflekterar också över behovet av utbildning om entreprenör-
skap samt ger förslag på vidare forskning.      

Hur jag använder vissa begrepp 
I Kapitel 2 introducerar jag teoretiska begrepp som subjektivitet, styrnings-
teknologi, översättning och diskurs. I mina analyser och genomgångar an-
vänder jag även andra begrepp. En del av dessa härrör från helt andra 
kunskapsdiscipliner men som jag sett som fruktsamma för analyserna. Att ge 
sig in på andra kunskapsfält är dock lite vanskligt och kan väcka diskussioner 
om hur jag använder begreppen. Jag beskriver därför här hur jag använder 
centrala begrepp för denna avhandling.  
 
Didaktik och pedagogik 
Didaktikbegreppet använder jag för undervisningens innehåll och genom-
förande och tar utgångspunkt i Egidius definition (2002, s. 42) av didaktik 
som läran om ”planering, genomförande och utvärdering av undervisning”. 
Egidius förtydligar definitionen med att didaktiken förenklat handlar om 
”undervisningens varför, vad och hur, d v s motiv och syften, innehåll och till-
vägagångssätt”. Didaktikbegreppet ger mig således möjlighet att resonera 
kring planering och genomförande av undervisning. Detta inkluderar vad 
eleverna ska lära sig, vilka metoder som ska användas, vilka mål som styr 
arbetet, var de ska lära sig (på skolan, på andra ställen i lokalsamhället), hur 
redovisning och bedömning ska ske. Pedagogikbegreppet är betydligt mer 
svårfångat, där didaktiken beskrivs som en del av pedagogiken (Egidius, 
2002). Egidius definierar pedagogik som ”undervisningens och lärandets 
historia, sociala och psykologiska förutsättningar” (ibid s. 42). Jag behöver be-
greppet för att diskutera idéer kring elevers inlärning och även fostran av 
eleverna. Det innebär att jag ser ett beslut om att integrera och använda entre-
prenöriellt lärande i undervisningen som ett exempel på ett pedagogiskt beslut. 
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idealet genom att t ex vara flitig, aktiv och uppmärksam. För mig är detta en 
subjektivitet. Begreppet hjälper mig att synliggöra hur lärares sätt att vara och 
agera omformas när entreprenörskap integreras i grund- och gymnasieskolors 
undervisning när lärare erbjuds undervisning i entreprenöriellt lärande.  
 
En relevant fråga att ställa är då hur entreprenörskap kan få lärare att tänka 
annorlunda om sig själva och hur de bör vara som lärare? För att synliggöra 
och sätta ord på dessa komplexa processer använder jag begreppen govern-
mentality, styrningsteknologi och översättning. Dessa begrepp hänger intimt 
samman med subjektivitetsbegreppet och tätt sammanflätade ger de mig 
glasögon för att förstå den form entreprenörskap tar i undervisning i termer av 
makt. Tidigare forskning har visat hur spänningar och motstånd som omgärdat 
införandet av entreprenörskap i undervisningen varit ett uttryck för en kamp 
om begreppets betydelser (jmf Leffler, 2009; Backström-Widjeskog, 2010; 
Komulainen et al, 2012). Glasögonen ger mig här en möjlighet att studera hur 
spänningar och motstånd också kan vara ett uttryck för en kamp om hur lärare 
är och bör vara.  
 
Subjektivitetsbegreppet gör det möjligt för mig att analysera dessa sätt att vara 
och synliggöra vad som idealiseras och förstärks, och samtidigt göra synligt 
vad som marginaliseras – hur läraren inte bör vara. Begreppen govern-
mentality, styrningsteknologi och översättning ramar in själva styrnings-
perspektivet och möjliggörandet av styrningen. De hjälper mig att förstå hur 
entreprenöriellt lärande kan förstås som en styrningsteknologi och hur lärare 
styrs att anamma entreprenöriellt lärande. Begreppen synliggör en produktiv 
makt som utgår från staten, eller överstaten, och som erbjuder olika typer av 
’lösningar’ för hur vi ska vara som medborgare. Dessa lösningar är samman-
länkade med problemkonstruktioner av medborgares sätt att vara. En sådan 
lösning, eller subjektivitet, är den arbetsföre medborgaren vilken produceras i 
relation till den arbetslöse medborgaren vilken konstrueras som ett problem 
(Johansson, 2007). En annan lösning som erbjuds är den autonoma, själv-
ständiga och självstyrande medborgaren som ständigt utvecklar sig och 
anpassar sig (Fejes, 2007). Denna specifika makt synliggjorde Foucault (2007) 
med just begreppet governmentality. En lämplig översättning som ligger i linje 
med hur jag använder begreppet är ’styrning av sinnet’ – d v s styrning av 
medborgares sinne.  
 
Styrningsteknologi kan så här långt förstås som den ’problemlösning’ som ska 
generera dessa ’lösningar’, till exempel arbetsmarknadsprogram (Johansson, 
2007) och livslångt lärande (Fejes, 2007). Det innebär att dessa problem-
lösningar genomsyras av förväntningar om att producera bestämda effekter i 
form av specifika beteenden (jmf Rose, 1999). Detta perspektiv gör det 
möjligt för mig att förstå entreprenöriellt lärande som en styrningsteknologi, 
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KAPITEL 2. TEORETISKA 
GLASÖGON FÖR ETT 
STYRNINGSPERSPEKTIV 

I detta kapitel redovisar jag det styrningsperspektiv och de begrepp som jag 
kommer att använda i kapitel 5, 6 och 7 för att analysera den form som entre-
prenöriellt lärande tar i grund- och gymnasieskolors praktik och dess effekter i 
termer av vilka förhållningssätt och praktiker som förstärks och marginaliseras 
i denna praktik. Liksom Wib och Wob8, de två tecknade figurerna på av-
handlingens framsida, utforskar jag människornas värld. Men medan Wib och 
Wob med sina glasögon undersöker och försöker förstå vad vi människor gör 
och vad vi skapar använder jag mina teoretiska glasögon9 för att förstå hur vi 
blir till som människor. Det handlar inte om den biologiska tillblivelsen utan 
hur vi formas som sociala varelser. 
 
Ett viktigt begrepp för att förstå denna sociala tillblivelse är subjektiviteter. 
Det innebär att jag utgår från en teoribildning som utmanar idén om att vi är 
självständiga människor – idén om att vi är dem vi vill vara och gör det vi gör 
utifrån egna rationella beslut. Jag använder en teoribildning som utgår från 
idén om att vi formar och formas av varandra. Den grundläggande idén är att 
vi förhandlar fram olika sätt för hur vi bör vara som människor och, genom att 
anta dessa ideal eller denna norm, blir de en del av hur vi ser på oss själva. 
Den goda studenten är ett exempel på ett ideal som produceras i skolans 
kontext, ett ideal som även kan ha sett olika ut över tid. Idealet medför att en 
ung människa som vill se sig själv som den goda studenten måste agera utifrån 

                                                        
8 Ni kan följa Wib och Wob och deras nyfikna utforskande av människornas värld på Instagramkontot 
Wobslog. 
9 Glasögon använder jag som metafor för styrningsperspektivet för att tydliggöra hur det förstärker och 
gör synligt specifika företeelser i de empiriska materialen. Precis som med ett par glasögon har det 
teoretiska perspektivet inledningsvis skavt och såväl skalmar som glas har behövt justeras och provas 
ut för att passa mig. Problemet med denna metafor är dock att ett par glasögon går att ta av, något som 
dock är svårt med styrningsperspektivet som jag lärt mig att förstå och använda. 
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idealet genom att t ex vara flitig, aktiv och uppmärksam. För mig är detta en 
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undervisning när lärare erbjuds undervisning i entreprenöriellt lärande.  
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’lösningar’ för hur vi ska vara som medborgare. Dessa lösningar är samman-
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medborgares sinne.  
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KAPITEL 2. TEORETISKA 
GLASÖGON FÖR ETT 
STYRNINGSPERSPEKTIV 
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illustrera begreppen. Jag har även utmanat mig själv att i denna inledning 
berätta berättelsen om de teoretiska glasögonen med ett mer tillgängligt språk. 
I nästa avsnitt möter ni därför även berättelsen om den omvårdande och 
empatiska sjuksköterskan och hur hon formas. Utöver syftet att ge ett 
illustrerande exempel på en subjektivitet, är syftet att visa på en subjektivitet 
som skiljer sig från de ’entreprenöriella’ subjektiviteter som avhandlingen 
fokuserar på. Syftet är också att visa på en av de subjektiviteter som påverkas 
och omformas av de entreprenöriella subjektiviteterna. 

 
Med det sagt har jag kort skildrat berättelsen om det perspektiv och de mest 
centrala begreppen som jag använder: hur de hänger samman och varför de är 
viktiga för mig i denna avhandling. Nedan utvecklar jag mina teoretiska glas-
ögon vidare.  

Subjektivitet – ett sätt att vara och tänka om sig 
själv 
Hur formas vi då som människor? Ni får nu möta en pensionerad sjuk-
sköterska10 och hennes berättelse. Jag har gett henne namnet Miana. Hon 
berättar här om hur hon såg på sig själv som sjuksköterska, hur hon skulle vara 
och se på sig själv i den rollen.  

 
Med engagemang beskriver Miana en sjuksköterska som med stort mått av 
medmänsklighet är uppmärksam på vilka problem och vilka behov som 
patienterna har. Det är inte alltid enkelt, berättar hon:  

 
De kan ha skador som gör att de själva inte kan berätta, då måste 
jag som sjuksköterska kunna sätta mig in i hur patienten har det 
och vara mycket observant på patientens problem och behov. Jag 
måste även kunna göra läkaren uppmärksam på dem. Det gäller 
att vara omvårdande och fokusera på hela individen. Man kan 
inte göra en ’ny människa’ men hjälpa individen så han eller hon 
mår så optimalt bra som möjligt. Som sjuksköterska måste jag 
även se till de anhöriga och deras behov, de är mycket viktiga i 
omvårdnaden och kan behöva stöttning. (Intervju, 2018-01-25)  

 
Miana tystnar en stund och funderar…  
 

Det finns ett dilemma här, säger hon sakta: som sjuksköterska 
måste man vara empatisk, kunna sätta sig in i patientens 
situation, kunna reflektera över hur hon själv vill ha det och bli 

                                                        
10 Intervju genomförd 2018-01-25. 
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och då som den problemlösning som ska forma den entreprenöriella med-
borgaren – och då inte enbart elever utan även lärare (jmf Komulainen et al, 
2011). Rose (1999) hjälper mig att med översättningsbegreppet sätta denna 
styrning i sitt komplexa sammanhang. Han utvecklar med hjälp av över-
sättningsbegreppet Foucaults governmentalitybegrepp. Framförallt sätter över-
sättningsbegreppet fokus på de kopplingar som måste skapas, mellan de som 
styr och de som styrs, för att denna styrning ska fungera. När det handlar om 
en produktiv makt upplever de ’som styrs’ sällan att de styrs, snarare uppfattas 
styrningen som ett uttryck för den egna viljan. Översättningsbegreppet sätter 
fokus på denna komplexitet när vi genom den produktiva makten formas av 
staten på distans. Översättningsbegreppet möjliggör därmed att synliggöra hur 
lärare styrs att implementera entreprenöriellt lärande i sin praktik. Detta 
genom att visa hur ett utbildningskoncept skapar kopplingar mellan 
entreprenörskapsforskning och policy, och hur projekt bidrar till att förstärka 
och sprida entreprenöriellt lärande som en självklar problemlösning.  

 
Dessa teoretiska glasögon har använts och utvecklats av bl a forskare som 
Rose (1999), Dean (1999/2010) och Brown (2003) för att förstå hur nyliberal 
styrning fungerar och dess effekter. Nyliberalism innefattar till skillnad mot 
liberalismen en positiv syn på statliga interventioner för att skapa fungerande 
marknader men också i att fostra den medborgare som kan agera på dessa 
marknader, den företagsamma och tävlingsinriktade entreprenören: 

 
In neoliberalism the state seeks to create an individual that is an 
enterprising and competitive entrepreneur. (Olssen, Codd & 
O´Neill, 2004/2010 s. 136) 

 
Trots att entreprenörskap är tätt sammankopplat med det nyliberala tanke-
godset (t ex Rose, 1999) är dessa glasögon relativt nya för entreprenörskaps-
forskningen. Däremot har entreprenörskap studerats med hjälp av dessa 
styrningsglasögon i andra discipliner (t ex socialt arbete Dahlstedt & 
Hertzberg, 2012; pedagogik Lindster Norberg, 2016a). Sammantaget bidrar de 
teoretiska begreppen till ett par glasögon som ger ett annorlunda sätt att se på 
och tala om entreprenörskap mot vad vi kanske är vana vid. I viss utsträckning 
kan perspektivet och begreppen jag använder upplevas utmanande. Som Wib 
och Wob nyfiket utforskar människornas värld ger dessa glasögon mig 
möjligheten att nyfiket utforska och tala om entreprenörskap på ett annat sätt. 
 
Ni som läsare ska nu lära känna mina teoretiska glasögon. Det innebär att ni 
möts av ett akademiskt språk som jag själv upplevt utmanande men som jag 
nu själv anammat som självklart. På så sätt har jag själv och mitt tänkande 
formats genom den teoretiska ansatsen och dem som använder den. Jag för-
söker att göra detta språk mer lättillgängligt genom empiriska exempel som får 
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människor görs till subjekt (Foucault, 1982)11. Foucault tänker att subjekt 
produceras genom diskurser. Diskurser kan vi tills vidare förstå som ett 
collage av berättelser som ger en samlad bild av hur vi konstruerar och förstår 
ett fenomen. Samtidigt begränsar diskurserna vad som blir möjligt att säga, 
tänka och göra (jmf Hall, 2001/2009). Detta innebär att jag stödjer mig på en 
teoribildning som utmanar en klassisk uppfattning om individen som ett själv-
ständigt och medvetet subjekt (ibid; Winther Jørgensen & Philips, 2000)12. 
 
Att förstå Foucaults syn på vad subjekt är, och dess relation till subjektivitet är 
inte helt lätt. Nilsson (2008, s. 20) jämför Foucaults subjekt med ”individ”, 
”människa” och ”självet”. Heyes (2011 s. 159) menar att det är lätt att förledas 
tro att subjekt i Foucaults sammanhang är synonymt med en person, och 
poängterar att det istället handlar om ”möjligheterna att vara en specifik 
person” (egen översättning). Hall (2001/2009) förklarar dessa möjliga 
specifika personer som ”figurer” (eller illustrationer) som produceras med 
specifika attribut och som levandegör den kunskap om ett sätt att vara som en 
diskurs producerar: 
 

The discourse itself produces ’subjects’ – figures who personify 
the particular forms of knowledge which the discourse produces. 
These subjects have the attributes we would expect as these are 
defined by the discourse: the madman, the hysterical women, the 
homosexual, the individualized criminal and so on.  
(Hall, 2001/2009 s. 80) 

 
Detta, tänker jag, gör att vi som individer måste ’bli’ subjekt för att uppfattas 
som sociala varelser. Diskursen om vård och hälsa producerar t ex den em-
patiska och omvårdande sjuksköterskan, vilket kräver sin kunskap för att jag 
som individ ska kunna ’bli’ denna specifika person – sjuksköterskan. Om vi 
väljer att se subjektet på detta sätt innebär det att jag ser subjektivitet som ett 
begrepp som istället sätter ord på individens relation till sig själv, hur hon bör 
se på sig själv. Hur hon bör vara, agera och förhålla sig till medmänniskor, 
kunskap och handlingar som ett visst subjekt. Till exempel hur jag bör vara 
och tänka om mig själv som den empatiska och omvårdande sjuksköterskan.  

 

                                                        
11 Foucault (1982) beskriver själv att hans arbete handlat om att skriva historien om hur människor görs 
till subjekt. 
12 Hall (2009 s. 79) beskriver föreställningen om ett autonomt subjekt, som en individ vilken är ”helt 
begåvad med medvetenhet, an autonom och stabil enhet, ’kärnan’ av självet, och den oberoende, äkta 
källan till aktivitet och mening” (egen översättning). Föreställningen innebär att vi identifierar oss med 
det vi säger, vilket gör att även om andra missuppfattar oss så förstår vi alltid oss själva. Detta eftersom 
det är vi själva som skapar mening (jmf Hall, 2009). Denna förställning om ett autonomt subjekt 
utmanar bl a Foucault (ibid). 
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bemött i samma situation. Samtidigt måste man kunna ha ett 
professionellt bemötande. Man får inte ta över patienternas 
smärta och sorg. Då orkar man inte stötta. (Intervju, 2018-01-25)  

 
Miana berättar att detta var något hon själv kämpade med och minns när hon 
bröt samman i ”medicinburen” då en av hennes patienter hade en outhärdlig 
smärta och inte blivit ordinerad adekvat smärtlindring. Miana använder också 
begreppet solidaritet, att sjuksköterskan måste vara solidarisk med den vård 
som avdelningen står för, liksom solidarisk med verksamheten och kollegerna:  

 
Etik är också viktigt, betonar hon. En sjuksköterska får inte 
utelämna en patient för någon utanför, till någon som inte har 
band till patienten. Vara respektfull, inte tala nedvärderande om 
patienten. Etik rör också den situation när en person är nära 
döden. Hur länge ska man sätta in livsuppehållande åtgärder och 
avväga smärtstillande åtgärder för att göra de sista timmarna i 
livet uthärdliga?  

 
Mianas berättelse handlar om hur hon som sjuksköterska ska vara om-
vårdande, empatisk, etisk och professionell i sina relationer till och i sitt arbete 
med patienterna, och solidarisk i sina relationer till kolleger och avdelning. 
Utifrån min teoretiska ansats gör jag antagandet att Miana inte själv bestämt 
hur hon ska vara som sjuksköterska. Snarare handlar det om ett framförhandlat 
ideal av hur sjuksköterskan bör vara i den aktuella kontexten och att Miana 
gjort den till sin egen – låtit bilden av den omvårdande och empatiska sjuk-
sköterskan forma hur hon ser sig själv i den rollen. I den bemärkelsen ser jag 
henne inte som självständig. Det innebär inte att bilden av hur sjuksköterskan 
bör vara och agera är allenarådande och att det inte finns möjligheter till att 
göra motstånd. Mianas avdelning möttes av krav på ekonomisk effektivisering 
genom krav på att minska användningen av inkontinens- och omläggnings-
material t ex. Där produceras en ny bild av sjuksköterskan, en mer ekonomiskt 
tänkande sjuksköterska. Även om ’blöjorna’ utvecklats blev det en stor 
utmaning för Miana att inte byta varje gång hon skötte en patient. Hon gjorde 
helt enkelt motstånd mot den nya bilden av hur en sjuksköterska bör vara.  

 
För Miana är den omvårdande och empatiska sjuksköterskan ett ideal eller en 
norm för hur man bör vara och agera som sjuksköterska. För mig är detta ett 
tydligt exempel på hur jag förstår och använder begreppet subjektivitet. Be-
greppet sätter fokus på individen – hur vi lär oss hur vi bör vara och tänka om 
oss själva – en sanning om oss själva. Foucault (1997 s. 87-88) förknippar be-
greppet med ”självkunskap” (self-knowledge) och ”relationer till självet” 
(relations with one self). Genom att använda subjektivitetsbegreppet tar jag 
stöd av Foucault och hans historiska undersökningar kring de olika sätt om hur 
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människor görs till subjekt (Foucault, 1982)11. Foucault tänker att subjekt 
produceras genom diskurser. Diskurser kan vi tills vidare förstå som ett 
collage av berättelser som ger en samlad bild av hur vi konstruerar och förstår 
ett fenomen. Samtidigt begränsar diskurserna vad som blir möjligt att säga, 
tänka och göra (jmf Hall, 2001/2009). Detta innebär att jag stödjer mig på en 
teoribildning som utmanar en klassisk uppfattning om individen som ett själv-
ständigt och medvetet subjekt (ibid; Winther Jørgensen & Philips, 2000)12. 
 
Att förstå Foucaults syn på vad subjekt är, och dess relation till subjektivitet är 
inte helt lätt. Nilsson (2008, s. 20) jämför Foucaults subjekt med ”individ”, 
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person” (egen översättning). Hall (2001/2009) förklarar dessa möjliga 
specifika personer som ”figurer” (eller illustrationer) som produceras med 
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The discourse itself produces ’subjects’ – figures who personify 
the particular forms of knowledge which the discourse produces. 
These subjects have the attributes we would expect as these are 
defined by the discourse: the madman, the hysterical women, the 
homosexual, the individualized criminal and so on.  
(Hall, 2001/2009 s. 80) 

 
Detta, tänker jag, gör att vi som individer måste ’bli’ subjekt för att uppfattas 
som sociala varelser. Diskursen om vård och hälsa producerar t ex den em-
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11 Foucault (1982) beskriver själv att hans arbete handlat om att skriva historien om hur människor görs 
till subjekt. 
12 Hall (2009 s. 79) beskriver föreställningen om ett autonomt subjekt, som en individ vilken är ”helt 
begåvad med medvetenhet, an autonom och stabil enhet, ’kärnan’ av självet, och den oberoende, äkta 
källan till aktivitet och mening” (egen översättning). Föreställningen innebär att vi identifierar oss med 
det vi säger, vilket gör att även om andra missuppfattar oss så förstår vi alltid oss själva. Detta eftersom 
det är vi själva som skapar mening (jmf Hall, 2009). Denna förställning om ett autonomt subjekt 
utmanar bl a Foucault (ibid). 
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bemött i samma situation. Samtidigt måste man kunna ha ett 
professionellt bemötande. Man får inte ta över patienternas 
smärta och sorg. Då orkar man inte stötta. (Intervju, 2018-01-25)  
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smärta och inte blivit ordinerad adekvat smärtlindring. Miana använder också 
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som avdelningen står för, liksom solidarisk med verksamheten och kollegerna:  

 
Etik är också viktigt, betonar hon. En sjuksköterska får inte 
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band till patienten. Vara respektfull, inte tala nedvärderande om 
patienten. Etik rör också den situation när en person är nära 
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greppet sätter fokus på individen – hur vi lär oss hur vi bör vara och tänka om 
oss själva – en sanning om oss själva. Foucault (1997 s. 87-88) förknippar be-
greppet med ”självkunskap” (self-knowledge) och ”relationer till självet” 
(relations with one self). Genom att använda subjektivitetsbegreppet tar jag 
stöd av Foucault och hans historiska undersökningar kring de olika sätt om hur 
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You do not have the same type of relationship to yourself when 
you constitute yourself as a political subject who goes to vote or 
speaks at a meeting and when you are seeking to fulfill your 
desires in a sexual relationship. Undoubtedly there are relation-
ships and interferences between these different forms of the 
subject; but we are not dealing with the same type of subject. In 
each case, one plays, one establishes a different type of 
relationship to oneself. (Foucault, 1997 s. 290) 

 
Det innebär att vi relaterar på olika sätt till oss själva beroende på om vi agerar 
som subjekten förälder, barn, partner eller t ex sjuksköterska. Beroende på 
vilken historisk och social kontext som vi lever i produceras olika ideala bilder 
för dessa specifika subjekt och hur vi ska vara och se på oss själva. Därmed 
inte sagt att ett subjekt bara produceras i en form, tvärtom. I Rose (1999) 
analyser av medborgaren under 1900-talet visar han hur subjektet ’med-
borgaren’ under 1900-talet producerades i flera former. Rose (1999 s. 46) 
identifierar den sociala och solidariska medborgaren, medborgaren med krav 
och rättigheter och den autonoma aktiva medborgaren som gör sin egna val. 
Den senare kopplar Rose tydligt till 1980-talet och nyliberala influenser. 
Komplexiteten ligger dock i att dessa former existerade samtidigt och kunde 
både vävas samman och ställas mot varandra. Detta kan vi se som att subjekt 
produceras med en töjbarhet, eftersom en specifik historisk och kulturell 
kontext är komplex och därmed produceras både flera och motstridiga 
diskurser (jmf Korhonen, Komulainen & Räty, 2012). Töjbarheten skapar en 
öppning för hur individen prövar eller antar en subjektivitet. Det som Foucault 
pekar på i citatet ovan är att individen skapar sig själv som specifika subjekt. 
Det innebär att de ideal och bilder av hur vi ska vara och tänka om oss själva 
inte enbart är något som läggs på oss som individer – som en disciplinering av 
vårt beteende – en bild av oss själva som vi tvingas att underordna oss. 
Snarare kan det ses som en viss frihet att välja hur vi vill vara som subjekt, 
även om friheten begränsas av de möjliga subjekt som vi kan relatera till. Det 
innebär som jag ser det, att det finns ett visst handlingsutrymme, en öppning, 
för att välja att pröva och anta en subjektivitet eller en möjlighet att justera 
den. Där skapas också möjligheten till att göra motstånd, något som Foucault 
(1981/1998) hävdar alltid är närvarande där makten finns. 
 
När Foucault (1980) intresserar sig för den produktiva makten handlar det inte 
om makt som något som ägs och utövas utan något relationellt. Detta innebär 
inte en syn på makt som något som t ex ägs av staten, utan som något som 
genomsyrar hela samhället och dess sociala praktiker (ibid). Foucault 
beskriver sin syn på makt som något positivt – ”ett produktivt nätverk” – som 
kan skapa t ex njutning, kunskap och språk att tala om företeelser i vår värld: 
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Att använda Foucaults begreppsapparat innebär att jag tar utgångspunkt i och 
delar Foucaults syn att subjekt och subjektiviteter är något som produceras 
genom sociala interaktioner (förhandlingar) och maktrelationer. De är därför 
också något som är förändliga utifrån både historiska, kulturella, ideologiska 
och institutionella sammanhang (jmf Foucault, 1982; Foucault, 1997). Miana 
fostrades till sjuksköterska under 1980-talet i Sverige. Den subjektivitet som 
produceras i hennes berättelse reflekterar en riktning för hur sjuksköterskan 
bör vara, men den behöver inte överensstämma med hur sjuksköterskan 
produceras som norm varken tidigare eller senare. Det innebär att 
subjektiviteter är föränderliga och heller inte tillgängliga för alla individer att 
pröva och anta, då dessa är betingade av individens historiska, kulturella och 
sociala kontext. Till exempel var subjektet barn i västerländska medeltida 
samhällen inte möjligt för andra än de allra yngsta barnen eftersom ”idén om 
barndomens speciella natur” inte fanns (Ariès, 1996 s. 125 egen översättning). 
Unga över 6–7 år sågs tidigare i historien snarare som små vuxna och kläddes 
och relaterades till därefter (Ariès, 1996; Ariès, 1996 i Sandin, 2010). Idag 
finns istället flera subjekt som länkas till just barn, som till exempel ’barn-
läkare’, ’grundskolelärare’, ’fritidsledare’. Dessa subjekt hade inte varit 
möjliga utan att barn blev ett tillgängligt subjekt. Subjekt för alla med sig 
specifika ’sanningar’ om hur man ska bete sig i relation till andra subjekt. Till 
subjekten produceras också platser som t ex fängelser, korrektionsanstalter, 
skolor och sjukhus (t ex Foucault, 1983/2010; Foucault, 1987/2009). 
 
Jag använder subjektivitetsbegreppet som en riktning för hur vi bör vara och 
relatera till oss själva och därmed även till andra. Subjektiviteter kan ses som 
erbjudanden om specifika sätt för hur vi bör vara, vilka är framförhandlade i 
specifika sammanhang. Samtidigt följer av subjektiviteten ’krav’ på specifika 
beteenden för att leva upp till detta ’vara’. Det innebär att subjektiviteten gör 
vissa handlingar möjliga, samtidigt som den även begränsar andra handlingar. 
Foucault använder begreppet ”assujettisment” (engelsk översättning 
”subjection” jmf Kelly, 2010) för att beskriva denna dubbla process där makt 
producerar olika subjektiviteter som vi kan pröva och anta, samtidigt som 
dessa subjektiviteter begränsar våra handlingar (Heyes, 2011). Detta ser jag 
som att vi blir föremål för den vi kan/bör vara i en diskurs, t ex ’erkänd’ eller 
synliggjord som den empatiska och omvårdande sjuksköterskan, samtidigt 
som en person som vill ta denna position också måste underkasta sig vissa 
beteenden för att leva upp till detta sätt att vara. 
  
Följden av att se subjektiviteten kopplad till möjligheterna att vara en specifik 
person innebär att jag utgår ifrån att vi agerar som inte bara ett, utan som flera 
subjekt. Foucault beskriver i följande citat hur detta medför att vi har olika 
relationer till oss själva och därmed konstruerar oss på olika sätt beroende på i 
vilken situation som vi befinner oss:  
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’mallar’ eller ’formar’ för hur vi bör vara – hur vi bör relatera till oss själva 
och andra i specifika sammanhang. Dessa mallar eller formar produceras 
genom diskurser och styrningsteknologier. Att jämställa en subjektivitet med 
en mall för tanken till en fast form för hur vi ska vara och agera. 
Subjektiviteter produceras snarare med en viss töjbarhet och ger utrymme för 
en variation för hur vi kan vara och agera. Att se subjektiviteter som en mall, 
gjord av gummi, underlättar därmed förståelsen för hur jag använder be-
greppet. En subjektivitet är heller inte tvingande, utan kan antas mer eller 
mindre. Subjektiviteten är dock kopplad till en norm för hur man bör vara. I 
denna genomgång synliggjorde jag hur den empatiska och omvårdande sjuk-
sköterskan produceras som en norm. I avhandlingen kommer jag med bl a 
hjälp av subjektivitetsbegreppet fokusera på hur den entreprenöriella läraren 
görs till en sådan norm. 

Diskurser och styrningsteknologier – produktionen 
av specifika subjektiviteter 
Som jag tidigare nämnt produceras subjekt och subjektiviteter genom bl a 
diskurser (jmf Hall, 2001/2009). Min syn på diskurs hämtar jag från Burr 
(1995/2000). Jag ser en diskurs som ’ett collage av berättelser’ som ger en 
samlad ’bild’ av hur vi konstruerar och förstår ett fenomen. Detta collage 
argumenterar Burr för består av ”betydelser, metaforer, representationer, 
bilder, berättelser och uttalanden och så vidare, som på något sätt tillsammans 
frambringar en viss version av något i världen” (Burr, 1995/2000 s. 48, egen 
översättning). Diskurser sätter också gränser för vad som kan sägas och vad 
som inte kan sägas, hur vi bör vara och inte vara, hur vi ska styras och inte 
styras (jmf Burr, 1995/2000).  

 
Diskursen om livslångt lärande frambringar t ex den vuxne som den som 
ständigt lär och som utifrån det egna valet ständigt utbildar sig vidare (Fejes, 
2006). Diskursen om sjukvården frambringar berättelser om sjuksköterskan, 
läkaren, patienten och hur de ska vara och relatera till varandra, hur platsen 
ska vara konstruerad och organiserad, etc. Begreppet nyliberalism sätter ord 
på ytterligare diskurser som bl a omfattar berättelser om hur vi styrs genom 
våra egna val, och inte genom dekret (t ex Rose, 1999; Brown, 2003) och 
berättelser om en ideal medborgare som är flexibel, självständig och ansvars-
tagande (Rose, 1999). Diskurserna ger oss ett språk, förser oss med berättelser 
– möjligheter att tala om t ex vården samtidigt som de begränsar vad som blir 
möjligt att tala om. Diskurserna producerar även subjekt och subjektiviteter, 
ett språk som gör det möjligt för sjuksköterskan att tala om och förstå sig 
själv.  
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What makes power hold good, what makes it accepted, is simply 
the fact that it doesn’t only weigh on us as a force that says no, 
but that it traverses and produces things, it induces pleasure, 
forms knowledge, produces discourse. It needs to be considered 
as a productive network which runs through the whole social 
body, much more than as a negative instance whose function is 
repression. (Foucault, 1980 s. 119) 

 
Att se makt som ett produktivt nätverk innebär att det är genom makt som t ex 
diskurser och kunskap skapas, och därmed hur vi ser på, talar om, och förstår 
vår omvärld. Det innebär också att vi alla är involverade, att makt alltid är 
närvarande i mellanmänskliga, vardagliga aktiviteter, vilket Foucault (1980) 
diskuterar i termer av makt som kapillär: 

 
But in thinking of the mechanisms of power, I am thinking rather 
of its capillary form of existence, the point where power reaches 
into the very grain of individuals, touches their bodies and insert 
itself into their action and attitudes, their discourses, learning 
processes and everyday lives. (Foucault, 1980 s. 39) 

 
Denna form av makt är närvarande i alla relationer där vi t ex dagligen 
producerar, förstärker eller omförhandlar normer för hur vi bör vara (jmf 
Marwick, 2012). I produktionen av subjektiviteter är diskurser och makt tätt 
sammankopplade. Som Foucault själv här uttrycker det är till och med 
individens identitet en av maktens produkter:  

 
One must remember that power is not an ensemble of 
mechanism of negation, refusion, exclusion. But it produces 
effectively. It is likely that it produces right down to individuals 
themselves. Individuality, individual identity is the products of 
power. (Foucault, 1975 i Heyes, 2011 s. 159) 

 
Det betyder att subjektiviteter, med detta sätt att se, utgör delar av vår 
identitet, d v s sammanfogas i vårt ’jag’.  

 
Sammanfattningsvis ser jag subjektiviteter13 som olika sätt för hur vi bör vara, 
agera och relatera till andra. Om subjektet är sjuksköterskan synliggör jag med 
begreppet subjektivitet hur individen tänker om sig själv som t ex den 
empatiska och omvårdande sjuksköterskan. Jag förstår subjektiviteter som 
                                                        
13 Varför använder jag då begreppet subjektivitet och inte roll? Utan att gå in på skillnaden är 
rollbegreppet en del av t ex Giddens (2001) begreppsapparat och perspektiv medan subjektivitet är en 
del av Foucaults begreppsapparat. Rollbegreppet kan också kopplas till formaliteter och procedurer 
som inte hjälper mig med avhandlingens syfte. Rollbegreppet blir därför inte användbart för mig i 
denna avhandling. 
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’mallar’ eller ’formar’ för hur vi bör vara – hur vi bör relatera till oss själva 
och andra i specifika sammanhang. Dessa mallar eller formar produceras 
genom diskurser och styrningsteknologier. Att jämställa en subjektivitet med 
en mall för tanken till en fast form för hur vi ska vara och agera. 
Subjektiviteter produceras snarare med en viss töjbarhet och ger utrymme för 
en variation för hur vi kan vara och agera. Att se subjektiviteter som en mall, 
gjord av gummi, underlättar därmed förståelsen för hur jag använder be-
greppet. En subjektivitet är heller inte tvingande, utan kan antas mer eller 
mindre. Subjektiviteten är dock kopplad till en norm för hur man bör vara. I 
denna genomgång synliggjorde jag hur den empatiska och omvårdande sjuk-
sköterskan produceras som en norm. I avhandlingen kommer jag med bl a 
hjälp av subjektivitetsbegreppet fokusera på hur den entreprenöriella läraren 
görs till en sådan norm. 

Diskurser och styrningsteknologier – produktionen 
av specifika subjektiviteter 
Som jag tidigare nämnt produceras subjekt och subjektiviteter genom bl a 
diskurser (jmf Hall, 2001/2009). Min syn på diskurs hämtar jag från Burr 
(1995/2000). Jag ser en diskurs som ’ett collage av berättelser’ som ger en 
samlad ’bild’ av hur vi konstruerar och förstår ett fenomen. Detta collage 
argumenterar Burr för består av ”betydelser, metaforer, representationer, 
bilder, berättelser och uttalanden och så vidare, som på något sätt tillsammans 
frambringar en viss version av något i världen” (Burr, 1995/2000 s. 48, egen 
översättning). Diskurser sätter också gränser för vad som kan sägas och vad 
som inte kan sägas, hur vi bör vara och inte vara, hur vi ska styras och inte 
styras (jmf Burr, 1995/2000).  

 
Diskursen om livslångt lärande frambringar t ex den vuxne som den som 
ständigt lär och som utifrån det egna valet ständigt utbildar sig vidare (Fejes, 
2006). Diskursen om sjukvården frambringar berättelser om sjuksköterskan, 
läkaren, patienten och hur de ska vara och relatera till varandra, hur platsen 
ska vara konstruerad och organiserad, etc. Begreppet nyliberalism sätter ord 
på ytterligare diskurser som bl a omfattar berättelser om hur vi styrs genom 
våra egna val, och inte genom dekret (t ex Rose, 1999; Brown, 2003) och 
berättelser om en ideal medborgare som är flexibel, självständig och ansvars-
tagande (Rose, 1999). Diskurserna ger oss ett språk, förser oss med berättelser 
– möjligheter att tala om t ex vården samtidigt som de begränsar vad som blir 
möjligt att tala om. Diskurserna producerar även subjekt och subjektiviteter, 
ett språk som gör det möjligt för sjuksköterskan att tala om och förstå sig 
själv.  
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What makes power hold good, what makes it accepted, is simply 
the fact that it doesn’t only weigh on us as a force that says no, 
but that it traverses and produces things, it induces pleasure, 
forms knowledge, produces discourse. It needs to be considered 
as a productive network which runs through the whole social 
body, much more than as a negative instance whose function is 
repression. (Foucault, 1980 s. 119) 

 
Att se makt som ett produktivt nätverk innebär att det är genom makt som t ex 
diskurser och kunskap skapas, och därmed hur vi ser på, talar om, och förstår 
vår omvärld. Det innebär också att vi alla är involverade, att makt alltid är 
närvarande i mellanmänskliga, vardagliga aktiviteter, vilket Foucault (1980) 
diskuterar i termer av makt som kapillär: 

 
But in thinking of the mechanisms of power, I am thinking rather 
of its capillary form of existence, the point where power reaches 
into the very grain of individuals, touches their bodies and insert 
itself into their action and attitudes, their discourses, learning 
processes and everyday lives. (Foucault, 1980 s. 39) 

 
Denna form av makt är närvarande i alla relationer där vi t ex dagligen 
producerar, förstärker eller omförhandlar normer för hur vi bör vara (jmf 
Marwick, 2012). I produktionen av subjektiviteter är diskurser och makt tätt 
sammankopplade. Som Foucault själv här uttrycker det är till och med 
individens identitet en av maktens produkter:  

 
One must remember that power is not an ensemble of 
mechanism of negation, refusion, exclusion. But it produces 
effectively. It is likely that it produces right down to individuals 
themselves. Individuality, individual identity is the products of 
power. (Foucault, 1975 i Heyes, 2011 s. 159) 

 
Det betyder att subjektiviteter, med detta sätt att se, utgör delar av vår 
identitet, d v s sammanfogas i vårt ’jag’.  

 
Sammanfattningsvis ser jag subjektiviteter13 som olika sätt för hur vi bör vara, 
agera och relatera till andra. Om subjektet är sjuksköterskan synliggör jag med 
begreppet subjektivitet hur individen tänker om sig själv som t ex den 
empatiska och omvårdande sjuksköterskan. Jag förstår subjektiviteter som 
                                                        
13 Varför använder jag då begreppet subjektivitet och inte roll? Utan att gå in på skillnaden är 
rollbegreppet en del av t ex Giddens (2001) begreppsapparat och perspektiv medan subjektivitet är en 
del av Foucaults begreppsapparat. Rollbegreppet kan också kopplas till formaliteter och procedurer 
som inte hjälper mig med avhandlingens syfte. Rollbegreppet blir därför inte användbart för mig i 
denna avhandling. 
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genomsyras av förväntningar om ett åtråvärt subjekt, hur det bör vara och 
agera, och omfattar olika tekniker för att fostra dessa specifika beteenden. 

Styrningsteknologier och tekniker 
I den här avhandlingen förstår jag i likhet med Komulainen et al (2011) och 
Dahlstedt och Hertzberg (2014) entreprenöriellt lärande som en styrnings-
teknologi. Som sådan genomsyras entreprenöriellt lärande av förväntningar 
om att forma den entreprenöriella eleven och i förlängningen också den entre-
prenöriella medborgaren (jmf Dahlstedt & Hertzberg, 2014; Lindster Norberg, 
2016a). Lindster Norberg (2016a) väljer att se entreprenöriellt lärande som en 
teknik och då som de handfasta sätt med vilka man kan uppnå målet om den 
entreprenöriella eleven. Styrningsteknologibegreppet gör det dock möjligt för 
mig att fånga hur entreprenöriellt lärande, inte bara genomsyras av politiska 
ideal om formandet av en viss subjektivitet, utan även är tätt kopplat till 
kunskapsproduktionen om entreprenörskap och det nyliberala tankegodset 
(jmf Rose, 1999; Dahlstedt & Hertzberg, 2014).  
 
I sin framställning av Foucaults arbete och hans syn på teknologi respektive 
teknik gör Nilsson (2008 s. 81) skillnad mellan teknik, som innefattande själva 
handlingen, och teknologin vad som beskriver kunskapen om hur en teknik 
kan användas för att få de effekter som eftersträvas. Detta ligger också i linje 
med hur jag ser på teknologier och tekniker. Med tekniker avser jag i denna 
avhandling de specifika metoder och praktiker som inkorporeras i t ex 
entreprenöriellt lärande med syfte att dels forma den entreprenöriella eleven 
men också i syfte att involvera lärare i att praktisera entreprenöriellt lärande 
och därmed bli centrala aktörer i fostrandet av den entreprenöriella eleven. 
Teknologier och tekniker är dock intimt sammanflätade i varandra och jag 
kommer främst att relatera till dem genom att använda begreppet styrnings-
teknologier. 

 
Den typ av styrningsteknologi som är i fokus här är dock inte tänkt att 
disciplinera och begränsa människors beteende, eller att tvinga dem till ett 
visst beteende. Snarare handlar det om den typ av teknologier som Foucault 
och Rose benämner som självteknologier (Rose, 1992; Foucault, 2008). Rose 
(1992) beskriver dessa som: något… 

 
… genom vilka människor övertygas och inspireras att vara 
moraliska varelser, att definiera och reglera sig själv i enlighet 
med en moralisk kod, att etablera föreskrifter för att genomföra 
eller bedöma sina liv, att avvisa eller acceptera moraliska mål. 
(Rose, 1992, s. 148 egen översättning).  
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Diskurser leder däremot inte per automatik till att vi t ex av staten eller över-
staten förväntas pröva och anta en subjektivitet. Istället använder jag be-
greppet styrningsteknologi för en ’diskurs’ med tydliga förväntningar om ett 
åtråvärt subjekt och med tydliga tekniker, metoder och processer för hur denna 
fostran ska ske (jmf Rose, 1999). Johansson (2007) analyserar arbets-
marknadspolitik som en sådan styrningsteknologi, vilken ska lösa problemet 
med att ungdomar är arbetslösa och inte tar initiativ till att komma i studier 
eller arbete. Den arbetsmarknadspolitik Johansson studerat producerar ung-
domar som subjekt med eget ansvar för sin framtid och som använder olika 
åtgärder för att den arbetslösa individen ska pröva denna subjektivitet. 
 
Utgångspunkten för en styrningsteknologi är något som produceras som ett 
problem i vårt samhälle (jmf Rose, 1999; Bacchi, 2009), t ex som EU:s policy-
texter och forskningstexter om arbetslöshet och brist på entreprenörskap (t ex 
Audrecht, 2003; Mahieu, 2006), och som ska lösas. Utmärkande för dessa 
styrningsteknologier är enligt Rose (1999) att de genomsyras av förväntningar 
om att producera bestämda effekter i form av specifika beteenden, eftersom 
det är dessa beteenden som kan lösa problemen. Rose (ibid s. 52) beskriver en 
styrningsteknologi som ”en samling av olika former av praktisk kunskap, 
specifika uppfattningar, beräkningspraktiker, vokabulärer, icke-mänskliga 
objekt och apparater, enheter, etc” (förkortad, egen översättning). Det är inte 
självklart vad Rose avser med begreppet styrningsteknologi. Miller och Rose 
inkluderar även andra ’variabler’ i Miller och Rose (2008) där definitionen 
även omfattar personella resurser:  

 
This referred to all those devices, tools, techniques, personnel, 
materials, apparatus that enabled authorities to imagine and act 
upon the conduct of persons individuality and collectively, and 
in locales that where often very distant. (Miller & Rose, 2008 s. 
16)  

 
I denna avhandling använder jag i likhet med Rose (1999) begreppet styr-
ningsteknologier för en ’problemlösning’ som genomsyras av förväntningar 
om att producera bestämda effekter i form av specifika beteenden. Med 
utgångspunkt i Rose definition vill jag dock förtydliga att det jag avser med en 
styrningsteknologi är en kopplingsskapare mellan policyintentioner rörande 
medborgares beteende och olika former av kunskap (jmf Fejes, 2007). Till 
dessa former av kunskap kan räknas till exempel pedagogikfältet som 
producerar kunskap om människans lärande och fostran (t ex Egidius, 2002), 
psykologifältet som producerar kunskap om människans sätt att uppleva, upp-
fatta och reagera (ibid), samt entreprenörskapsfältet som t ex producerar kun-
skap om vem entreprenören är (t ex Landström, 2000). En styrningsteknologi 
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genomsyras av förväntningar om ett åtråvärt subjekt, hur det bör vara och 
agera, och omfattar olika tekniker för att fostra dessa specifika beteenden. 

Styrningsteknologier och tekniker 
I den här avhandlingen förstår jag i likhet med Komulainen et al (2011) och 
Dahlstedt och Hertzberg (2014) entreprenöriellt lärande som en styrnings-
teknologi. Som sådan genomsyras entreprenöriellt lärande av förväntningar 
om att forma den entreprenöriella eleven och i förlängningen också den entre-
prenöriella medborgaren (jmf Dahlstedt & Hertzberg, 2014; Lindster Norberg, 
2016a). Lindster Norberg (2016a) väljer att se entreprenöriellt lärande som en 
teknik och då som de handfasta sätt med vilka man kan uppnå målet om den 
entreprenöriella eleven. Styrningsteknologibegreppet gör det dock möjligt för 
mig att fånga hur entreprenöriellt lärande, inte bara genomsyras av politiska 
ideal om formandet av en viss subjektivitet, utan även är tätt kopplat till 
kunskapsproduktionen om entreprenörskap och det nyliberala tankegodset 
(jmf Rose, 1999; Dahlstedt & Hertzberg, 2014).  
 
I sin framställning av Foucaults arbete och hans syn på teknologi respektive 
teknik gör Nilsson (2008 s. 81) skillnad mellan teknik, som innefattande själva 
handlingen, och teknologin vad som beskriver kunskapen om hur en teknik 
kan användas för att få de effekter som eftersträvas. Detta ligger också i linje 
med hur jag ser på teknologier och tekniker. Med tekniker avser jag i denna 
avhandling de specifika metoder och praktiker som inkorporeras i t ex 
entreprenöriellt lärande med syfte att dels forma den entreprenöriella eleven 
men också i syfte att involvera lärare i att praktisera entreprenöriellt lärande 
och därmed bli centrala aktörer i fostrandet av den entreprenöriella eleven. 
Teknologier och tekniker är dock intimt sammanflätade i varandra och jag 
kommer främst att relatera till dem genom att använda begreppet styrnings-
teknologier. 

 
Den typ av styrningsteknologi som är i fokus här är dock inte tänkt att 
disciplinera och begränsa människors beteende, eller att tvinga dem till ett 
visst beteende. Snarare handlar det om den typ av teknologier som Foucault 
och Rose benämner som självteknologier (Rose, 1992; Foucault, 2008). Rose 
(1992) beskriver dessa som: något… 

 
… genom vilka människor övertygas och inspireras att vara 
moraliska varelser, att definiera och reglera sig själv i enlighet 
med en moralisk kod, att etablera föreskrifter för att genomföra 
eller bedöma sina liv, att avvisa eller acceptera moraliska mål. 
(Rose, 1992, s. 148 egen översättning).  
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Diskurser leder däremot inte per automatik till att vi t ex av staten eller över-
staten förväntas pröva och anta en subjektivitet. Istället använder jag be-
greppet styrningsteknologi för en ’diskurs’ med tydliga förväntningar om ett 
åtråvärt subjekt och med tydliga tekniker, metoder och processer för hur denna 
fostran ska ske (jmf Rose, 1999). Johansson (2007) analyserar arbets-
marknadspolitik som en sådan styrningsteknologi, vilken ska lösa problemet 
med att ungdomar är arbetslösa och inte tar initiativ till att komma i studier 
eller arbete. Den arbetsmarknadspolitik Johansson studerat producerar ung-
domar som subjekt med eget ansvar för sin framtid och som använder olika 
åtgärder för att den arbetslösa individen ska pröva denna subjektivitet. 
 
Utgångspunkten för en styrningsteknologi är något som produceras som ett 
problem i vårt samhälle (jmf Rose, 1999; Bacchi, 2009), t ex som EU:s policy-
texter och forskningstexter om arbetslöshet och brist på entreprenörskap (t ex 
Audrecht, 2003; Mahieu, 2006), och som ska lösas. Utmärkande för dessa 
styrningsteknologier är enligt Rose (1999) att de genomsyras av förväntningar 
om att producera bestämda effekter i form av specifika beteenden, eftersom 
det är dessa beteenden som kan lösa problemen. Rose (ibid s. 52) beskriver en 
styrningsteknologi som ”en samling av olika former av praktisk kunskap, 
specifika uppfattningar, beräkningspraktiker, vokabulärer, icke-mänskliga 
objekt och apparater, enheter, etc” (förkortad, egen översättning). Det är inte 
självklart vad Rose avser med begreppet styrningsteknologi. Miller och Rose 
inkluderar även andra ’variabler’ i Miller och Rose (2008) där definitionen 
även omfattar personella resurser:  

 
This referred to all those devices, tools, techniques, personnel, 
materials, apparatus that enabled authorities to imagine and act 
upon the conduct of persons individuality and collectively, and 
in locales that where often very distant. (Miller & Rose, 2008 s. 
16)  

 
I denna avhandling använder jag i likhet med Rose (1999) begreppet styr-
ningsteknologier för en ’problemlösning’ som genomsyras av förväntningar 
om att producera bestämda effekter i form av specifika beteenden. Med 
utgångspunkt i Rose definition vill jag dock förtydliga att det jag avser med en 
styrningsteknologi är en kopplingsskapare mellan policyintentioner rörande 
medborgares beteende och olika former av kunskap (jmf Fejes, 2007). Till 
dessa former av kunskap kan räknas till exempel pedagogikfältet som 
producerar kunskap om människans lärande och fostran (t ex Egidius, 2002), 
psykologifältet som producerar kunskap om människans sätt att uppleva, upp-
fatta och reagera (ibid), samt entreprenörskapsfältet som t ex producerar kun-
skap om vem entreprenören är (t ex Landström, 2000). En styrningsteknologi 
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Rose (1999) poängterar, är en form av makt som funnits i alla sociala grupper. 
Inte heller är det en form av makt som bortser från medborgarnas förmåga att 
prestera och agera eller ”försöker att förgöra eller begränsa denna förmåga” 
(ibid s. 4). Istället handlar det om en produktiv makt i den meningen att den 
verkar för att forma medborgare att utifrån bestämda mål och behov nå sin 
’fulla potential’ och som avser att skapa medborgare som ska vara ”fria, de 
ska vara autonoma och de ska vara flexibla” (Hultqvist, 2005 s. 173). 

 
Med governmentality synliggör Foucault (2007) också en typ av makt som är 
intimt sammanflätad med den kunskapsproduktion som rör medborgarna. Det 
är med kunskap om medborgarna som klassificeringar kan göras – vilket gör 
det möjligt att problematisera medborgares sätt att vara (jmf Hultqvist & 
Petersson, 1995; Fejes, 2007). Entreprenörskapsforskningens kunskaps-
produktion möjliggör t ex genom klassificeringar och konstruktioner av entre-
prenören som västerländsk man att kvinnors och ungas entreprenörskap kan 
problematiseras (t ex Ogbor, 2000; Ahl, 2002). Entreprenörskapsforskningen 
skapar därmed förutsättningar för styrning där insatser kan initieras och riktas 
för att forma delar av befolkningen. Samtidigt är det maktrelationer som på-
visar att detta är ett viktigt område att skapa kunskap kring. Den intimt för-
bundna och oupplösliga kopplingen mellan governmentality och kunskaps-
produktionen synliggör vilka av befolkningens beteenden som i en specifik 
kontext identifieras som problematiska eller eftersträvansvärda. Därmed 
skapas också möjligheten att (om)forma medborgarna. 
 
Jag kommer fortsättningsvis, i samband med begreppen governmentality och 
styrningsteknologier, att använda just begreppet forma, men även fostra och 
styra används för att beskriva de eftertraktade ideala subjektiviteter som med-
borgare ska fås att sträva efter. Forma och fostra ger ett lite mjukare intryck, 
medan styrningsbegreppet istället lätt leder till associationer som rör 
dominerande maktutövning, och inte den produktiva makt som verkar genom 
det som är i avhandlingens fokus – entreprenöriellt lärande. Genom att an-
vända dess tre begrepp vill jag göra tydligt att governmentality synliggör en 
makt som handlar om ett formande av individen – men att det samtidigt 
handlar om en maktutövning där utvecklingen av individen går i linje med mål 
satta av maktutövaren – en styrning. Den mjuka maktutövningen i termer av 
forma använder jag för mikronivån och avser där den maktutövning i skolans 
praktik där lärare erbjuds tekniker för att formas till den entreprenöriella 
läraren. Styrningsbegreppet använder jag istället för makronivån och då 
kopplat till den maktutövning som utgår från staten och de olika experter som 
är involverade i processen att styra medborgarna mot ett visst beteende.  
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Det handlar därmed om teknologier där vi själva ska vilja vara på ett visst sätt, 
att vi själva ska t ex vilja se oss som den entreprenöriella medborgaren 
(Dahlstedt & Hertzberg, 2012). En styrningsteknologi avser här en teknologi 
som producerar en specifik subjektivitet, som innefattar olika tekniker för att 
få oss att vilja pröva och anta denna subjektivitet. Därmed behöver jag som 
människa också arbeta med mig själv för att pröva, känna mig bekväm med 
och upprätthålla den position som subjektiviteten erbjuder – eller göra mot-
stånd. 

Governmentality – en produktiv makt 
Genom att jag använder styrningsteknologibegreppet och kopplar det till för-
väntningar om särskilda subjektiviteter är det en specifik form av makt som 
blir en central del för denna avhandling. Denna makt synliggjorde Foucault 
genom begreppet governmentality (Foucault, 2007). I sin första användning av 
begreppet synliggör Foucault en form av makt som relaterar till staten. Det är 
en maktutövning som karaktäriserar den moderna Västvärlden och som 
började utvecklas under 1600–1700-talen (ibid). Där sätts befolkningen i 
centrum istället för territoriet, och utifrån kunskap om deras livsvillkor ska 
befolkningen utvecklas och därmed säkra landets välstånd (ibid). Foucault 
skiljer mellan maktutövning som fokuserar på befolkningen och deras kroppar 
och behov, och maktutövning som fokuserar på hur befolkningen bör vara och 
agera. Den första typen av maktutövning benämner Foucault (2008) för bio-
politik vilket refererar till en politik som är fokuserad på populationen och 
livet – en politik som ”tog ansvar för livsprocesserna och som tog på sig att 
kontrollera och förändra dem” (Foucault, 1981/1998 s. 142 egen översättning). 
Den senare är just governmentality och som istället för kroppen och popula-
tionen fokuserar på att förändra ’knoppen’ och individen.  
 
Governmentality låter synliggöra en produktiv makt som, till skillnad mot 
suverän och disciplinerande makt, inte dominerar eller ignorerar individers 
kapacitet att agera (Rose, 1999 s. 4), istället erkänner denna makt med-
borgarens förmåga att prestera och använder den i specifika syften. Rose 
beskriver denna makt i termer av att erkänna människors kapacitet och 
använda den för sina egna mål:  
 

To govern humans is not to crush their capacity to act, but to 
acknowledge it and utilize it for one’s own objectives’. (Rose, 
1999, s. 4).  

 
Det innebär inte att som i suverän maktutövning påföra lagar och förordningar 
eller som i disciplinerande maktutövning begränsa människors handlingar. Det 
handlar därmed inte om att kontrollera hur medborgare uppträder, och som 
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Rose (1999) poängterar, är en form av makt som funnits i alla sociala grupper. 
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forma använder jag för mikronivån och avser där den maktutövning i skolans 
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Det handlar därmed om teknologier där vi själva ska vilja vara på ett visst sätt, 
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ett sorts kontrakt mellan stat och medborgare vilket tog sig i uttryck som 
socialt ansvar och social välfärd (Rose, 1992 s. 158). Rose (1992) beskriver en 
styrning där individens behov stod i centrum och skulle tillfredställas av det 
gemensamma. Detta i syfte att undvika problem och inre hot, och säkra sam-
hällets välmående. Samtidigt var kontraktet ömsesidigt och innefattade med-
borgerliga sociala, politiska och medborgerliga skyldigheter. Denna bild av 
medborgaren som både ansvarstagande men också behövande, ledde till 
implementering av olika välfärdsprogram som socialförsäkring, barnbidrag, 
bostadsbidrag och olika utbildningar för att både ta hand om och utbilda 
ansvarsfulla medborgare (ibid). Rose (1992) intresserar sig för experternas roll 
i styrningen och synliggör hur välfärdstatens experter genom olika institu-
tioner skulle vägleda, styra och kontrollera medborgarna. Detta tog sig i ut-
tryck genom olika institutioners experter, som frikopplade från staten och uti-
från egen kunskap besatt ’sanningar’, men samtidigt var kopplade till staten. 
Jag associerar dessa experter till professioner som läkare, pedagoger och 
psykologer som verkar inom universitet, myndigheter och vårdande 
institutioner. 

 
Rose identifierar sedan ett skifte i tänkandet kring styrning från och med 
1970-talet som jag benämner som nyliberal styrningsrationalitet15. Kritiken 
mot att välfärdssamhället skapar ett nytt sätt att styra som konstrueras kring 
bilden av medborgaren som ”aktiv och individualistisk snarare än passiv och 
beroende” (Rose, 1992 s. 159). Rose beskriver detta nya sätt att tänka som en 
förflyttning av ansvar från staten till individen, familjen, gemenskaper och 
organisationer:  
 

They share a rejection of the ideal of the social state, where the 
political apparatus and functionaries take the responsibility in 
arranging the affairs of the nation to maximize employment, 
security, tranquillity and so forth, in favour for the enabling state 
that will govern without governing ‘society’ – governing by 
acting on the choices and self-steering properties of families, 
individuals, communities and organizations. (Rose, 1989/1999 s. 
xxiii) 

 

                                                        
15 Rose benämner själv denna styrningsrationalitet för avancerade liberalism (t ex Rose 1992) och gör 
själv skillnad mellan nyliberalism som en specifik politisk filosofi eller styrningsprogram och 
avancerad liberalism som ett paraplybegrepp för en samling av styrningsidéer som delar en kritisk syn 
på den sociala staten som tar ansvar för att maximera t ex sysselsättning. Inom den avancerade 
liberalismen utgår styrningsidéerna från att staten ska möjliggöra för medborgarna att vara aktiva och 
göra sin egna val, d v s en styrning av samhället genom individers och organisationers fria val (Rose, 
1989/1999 s. xxiii, se citatet ovan). I denna avhandling gör jag inte denna åtskillnad mellan 
nyliberalism och avancerad liberalism utan använder endast begreppet nyliberalism. 

 

34 

Nyliberala diskurser, nyliberal styrning och dess 
effekter 
Foucault hann aldrig själv vidareutveckla governmentalitybegreppet, och det 
tog också 30 år innan hans föreläsningsserier från 1977 – 1978 som rörde 
governmentality översattes till engelska och därmed gjordes tillgängliga för en 
bredare publik. Trots detta har governmentality främst vidareutvecklats av 
forskare från den anglosaxiska forskningsvärlden som Rose (1999), Dean 
(1999/2010) samt Miller och Rose (2008). Governmentality har bl a översatts 
till styrningsrationalitet (Hultqvist & Petersson, 1995), vilket också är ett 
begrepp som jag här använder för at relatera till en specifik governmentality – 
den nyliberala.  

 
Governmentality har använts flitigt för att förstå (ny)liberal styrnings-
rationalitet (jmf Hultqvist & Petersson, 1995) i västerländska demokratier med 
decentraliserad makt, där medborgare är aktiva i att styra sig själva (Rose, 
1999; Brown, 2003). Begreppet sätter sökarljuset på dess effekter kopplat till 
välfärdsamhället och dess styrningspraktiker (Lövgren & Johansson, 2007), 
utbildning (Peters, 2001; Fejes & Nicole, 2008) och arbetsplatser (Pongratz & 
Voβ, 2003; Costea, Amiridis & Crump, 2012; Moisander & Eräranta, 2017). 
Frågor som undersöks är t ex vilka subjektiviteter som produceras (Rose, 
1992; Fejes, 2006; Dahlstedt & Hertzberg, 2014), hur medborgare konstrueras 
som problem (Miller & Rose, 2008) och vilka beteenden som förstärks och 
marginaliseras hos medborgaren (Bendix Petersen & O'Flynn, 2007; 
Korhonen et al, 2012). 
 
Med nyliberalism avses här det tänkande och det tankegods som slog igenom 
kring skiftet 1970/1980 genom bl a förlöpare som Margret Thatcher i Stor-
britannien och Ronald Reagan i USA (Harvey, 2007)14. Det är ett tänkande 
som bygger på en kritik mot välfärdsstaten och t ex dess kostnader, byråkrati 
(Rose, 1995), passivisering av medborgarna och begränsande av deras val 
(Rose, 1992) och dess oförmåga att hantera och utjämna ojämlikheter. 
Kritiken blir t ex tydlig i socialt entreprenörskap där bl a ideella och privata 
aktörer engagerar sig för att lösa samhällsproblem (t ex Dees, 1998; Gawell, 
2006). Liberalism och nyliberalism kan ses både som diskurser och olika 
styrningsrationaliteter.  

 
Liberalism sätter enligt Rose (1999) ord på sätt att styra där respekterandet av 
den individuella friheten är en central del i konstruktionen. Han beskriver den 
bild av medborgaren som karaktäriserade sättet att tänka kring styrning under 
den första delen av 1900-talet som en social individ. I fokus för styrningen låg 
                                                        
14 Nyliberalism är annars en uppfinning som gjordes redan efter andra världskriget (Donzelot & 
Gordon, 2008). 
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Det företagsamma jaget är en subjektivitet som ser sig själv som ett företag 
och agerar därefter. Denna grundläggande subjektivitet sätter långsiktiga livs-
mål, gör långsiktiga investeringar, är flexibel att snabbt omstrukturera 
’företaget’ och tar nödvändiga risker för att öka vinsten (Salecl, 2010). Det 
innebär att ta stora beslut men risken att ta fel beslut finns också. Ett exempel 
på hur det företagsamma jaget agerar är den unga som ska välja utbildning. 
Hen undersöker befintlig statistik för att välja den utbildning som kostar minst 
relaterat till framtida ekonomisk utdelning. Utifrån omvärldsanalyser görs 
sedan kontinuerliga bedömningar om nya investeringar. Det företagsamma 
jaget befinner sig därmed i ett spänningsfält mellan att ’följa sitt hjärta’ och 
’följa sin hjärna’. Det företagsamma jaget är en subjektivitet som istället för 
att driva företag gör ett företag av sitt liv genom att investera och maximera 
sitt humankapital, och projektera sin framtid:  
 

The enterprising self will make an enterprise of its life and who 
‘seek to maximize its own human capital, project itself a future, 
and seek to shape itself in order to become that which it wishes 
to be’ (Rose, 1998 s. 154).  

 
Det företagsamma jaget som ansvarsfullt gör egna val i syfte att maximera sig 
själv kopplar Rose (1998) till marknaden, vilken i nyliberal styrnings-
rationalitet är den ’mekanism’ som ska lösa problem som tidigare löstes av 
staten. Enligt du Gay, Salaman och Rees (1996) har denna subjektivitet 
ontologisk prioritet. Jag förstår detta som att detta är en så grundläggande och 
eftersträvansvärd subjektivitet inom det nyliberala tänkandet att den påverkar 
och omformar andra subjektiviteter såsom sjuksköterskans, bibliotekariens, 
tjänstemannens. Det är så hon ska vara – människan, medborgaren, den 
anställde, etc.  
 
Sammanfattningsvis följer av den nyliberala styrningsrationaliteten och 
diskurserna en förändrad syn på människan – såväl som medborgare, anställd, 
som förälder. Det är en människa som tänjer på sociala gränser och gränsen 
mellan stat och individ. Det företagsamma jaget produceras som ett ideal och 
ligger till grund för många subjektiviteter (den entreprenöriella sjuk-
sköterskan, den entreprenöriella läraren) och naturligtvis ligger den också till 
grund för entreprenören, det subjekt som inte bara gör ett företag av sitt liv 
utan också startar företag eller realiserar idéer i andra former. Den nyliberala 
styrningsrationaliteten har också inspirerat välfärdspolitiken i Skandinavien 
(jmf t ex Rose, 1998). I Sverige har skiftet tagit sig i uttryck genom friskole-
reformen med möjligheten att kunna välja mellan inte bara mellan privat och 
kommunal skola utan även mellan kommunala skolor (Regeringen, 1991). Ett 
annat exempel är familjeläkarreformen med möjligheten att välja läkare 
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Det innebär att nyliberal styrning försöker styra genom enskilda medborgares 
och organisationers ’fria’ val, snarare än genom samhället och det gemen-
samma. Enligt Rose (1989/1999) omfattar nyliberal styrning två strategier: 
självständighetsgörande (autonomization) och ansvarsgörande (responsibili-
zation). Genom att öppna upp för de fria valen görs individen till en själv-
ständig aktör och genom att koppla detta utrymme för fria val till olika former 
av kontroll görs individer ansvariga för sina val (jmf Rose, 1989/1999 s. xxiii). 
Dessa strategier gör det möjligt att (om)forma hur individen tänker om sig 
själv, i syfte att stärka individers välmående och fostra autonoma och själv-
reglerande medborgare (Rose, 1999).  

 
Den nyliberala medborgaren ska således göras både självständig och ansvarig 
för sina liv och sina val. Lemke (2001) förklarar hur ”strategin att göra 
individuella subjektiviteter ’ansvariga’16 (och även kollektiv, t.ex. familjer och 
föreningar) innebär att flytta ansvaret för sociala risker såsom sjukdom, arbets-
löshet, fattigdom, etc. och för livet i samhället till den domän som individen är 
ansvarig för och omvandla det till ett problem rörande ’egenvård’” (ibid s. 201 
egen översättning). Rose (1989/1999) påpekar dock att detta skifte i ansvar 
från stat till individ inte handlar om en nedmontering eller minskning av staten 
utan en förändring som kräver en aktiv styrning både för att skapa möjligheter 
för det fria valet samt att också forma den medborgare som har förmåga att 
hantera denna frihet:  
 

This is not a simple ’downsizing’ of the state, but requires a new 
kind of activist government to create freedom and those capable 
of inhabiting it. (Rose, 1989/1999 s. xxiii) 

 
Här vill jag poängtera att det inte handlar om att staten drar sig tillbaka, utan 
att det handlar om en annan slags styrning som inte är så tydlig och vilken vi 
kanske inte uppfattar som styrning. Det är en styrning som förutsätter en aktiv 
och ansvarstagande medborgare. I governmentalitylitteraturen diskuteras 
denna medborgare genom begreppet ”enterprising self”17 (t ex Rose, 1992; 
Bröckling, 2005). Enterprising self betecknar inte någon individ som empiriskt 
kan identifieras utan Bröckling (2005) förklarar istället enterprising self som 
en riktning för hur medborgaren ska formas och optimeras – en ”förebild” 
(Bröckling, Krasman & Lemke, 2005 s. 12). Med andra ord, en riktning för 
hur medborgaren bör vara, tänka om sig själv och relatera till andra – en sub-
jektivitet – men en mer grundläggande subjektivitet. I denna avhandling an-
vänder jag i linje med Werne (2015) begreppet ”det företagsamma jaget” som 
översättning på enterprising self. 

                                                        
16 Ansvar är en diskurs som ofta förknippas med den nyliberala styrningsrationaliteten och de subjekt 
som där eftersträvas (Lemke, 2001). 
17 Bröckling (2016) använder även begreppet entrepreneurial self vilket är jämförbart. 
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och agerar därefter. Denna grundläggande subjektivitet sätter långsiktiga livs-
mål, gör långsiktiga investeringar, är flexibel att snabbt omstrukturera 
’företaget’ och tar nödvändiga risker för att öka vinsten (Salecl, 2010). Det 
innebär att ta stora beslut men risken att ta fel beslut finns också. Ett exempel 
på hur det företagsamma jaget agerar är den unga som ska välja utbildning. 
Hen undersöker befintlig statistik för att välja den utbildning som kostar minst 
relaterat till framtida ekonomisk utdelning. Utifrån omvärldsanalyser görs 
sedan kontinuerliga bedömningar om nya investeringar. Det företagsamma 
jaget befinner sig därmed i ett spänningsfält mellan att ’följa sitt hjärta’ och 
’följa sin hjärna’. Det företagsamma jaget är en subjektivitet som istället för 
att driva företag gör ett företag av sitt liv genom att investera och maximera 
sitt humankapital, och projektera sin framtid:  
 

The enterprising self will make an enterprise of its life and who 
‘seek to maximize its own human capital, project itself a future, 
and seek to shape itself in order to become that which it wishes 
to be’ (Rose, 1998 s. 154).  

 
Det företagsamma jaget som ansvarsfullt gör egna val i syfte att maximera sig 
själv kopplar Rose (1998) till marknaden, vilken i nyliberal styrnings-
rationalitet är den ’mekanism’ som ska lösa problem som tidigare löstes av 
staten. Enligt du Gay, Salaman och Rees (1996) har denna subjektivitet 
ontologisk prioritet. Jag förstår detta som att detta är en så grundläggande och 
eftersträvansvärd subjektivitet inom det nyliberala tänkandet att den påverkar 
och omformar andra subjektiviteter såsom sjuksköterskans, bibliotekariens, 
tjänstemannens. Det är så hon ska vara – människan, medborgaren, den 
anställde, etc.  
 
Sammanfattningsvis följer av den nyliberala styrningsrationaliteten och 
diskurserna en förändrad syn på människan – såväl som medborgare, anställd, 
som förälder. Det är en människa som tänjer på sociala gränser och gränsen 
mellan stat och individ. Det företagsamma jaget produceras som ett ideal och 
ligger till grund för många subjektiviteter (den entreprenöriella sjuk-
sköterskan, den entreprenöriella läraren) och naturligtvis ligger den också till 
grund för entreprenören, det subjekt som inte bara gör ett företag av sitt liv 
utan också startar företag eller realiserar idéer i andra former. Den nyliberala 
styrningsrationaliteten har också inspirerat välfärdspolitiken i Skandinavien 
(jmf t ex Rose, 1998). I Sverige har skiftet tagit sig i uttryck genom friskole-
reformen med möjligheten att kunna välja mellan inte bara mellan privat och 
kommunal skola utan även mellan kommunala skolor (Regeringen, 1991). Ett 
annat exempel är familjeläkarreformen med möjligheten att välja läkare 
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Det innebär att nyliberal styrning försöker styra genom enskilda medborgares 
och organisationers ’fria’ val, snarare än genom samhället och det gemen-
samma. Enligt Rose (1989/1999) omfattar nyliberal styrning två strategier: 
självständighetsgörande (autonomization) och ansvarsgörande (responsibili-
zation). Genom att öppna upp för de fria valen görs individen till en själv-
ständig aktör och genom att koppla detta utrymme för fria val till olika former 
av kontroll görs individer ansvariga för sina val (jmf Rose, 1989/1999 s. xxiii). 
Dessa strategier gör det möjligt att (om)forma hur individen tänker om sig 
själv, i syfte att stärka individers välmående och fostra autonoma och själv-
reglerande medborgare (Rose, 1999).  

 
Den nyliberala medborgaren ska således göras både självständig och ansvarig 
för sina liv och sina val. Lemke (2001) förklarar hur ”strategin att göra 
individuella subjektiviteter ’ansvariga’16 (och även kollektiv, t.ex. familjer och 
föreningar) innebär att flytta ansvaret för sociala risker såsom sjukdom, arbets-
löshet, fattigdom, etc. och för livet i samhället till den domän som individen är 
ansvarig för och omvandla det till ett problem rörande ’egenvård’” (ibid s. 201 
egen översättning). Rose (1989/1999) påpekar dock att detta skifte i ansvar 
från stat till individ inte handlar om en nedmontering eller minskning av staten 
utan en förändring som kräver en aktiv styrning både för att skapa möjligheter 
för det fria valet samt att också forma den medborgare som har förmåga att 
hantera denna frihet:  
 

This is not a simple ’downsizing’ of the state, but requires a new 
kind of activist government to create freedom and those capable 
of inhabiting it. (Rose, 1989/1999 s. xxiii) 

 
Här vill jag poängtera att det inte handlar om att staten drar sig tillbaka, utan 
att det handlar om en annan slags styrning som inte är så tydlig och vilken vi 
kanske inte uppfattar som styrning. Det är en styrning som förutsätter en aktiv 
och ansvarstagande medborgare. I governmentalitylitteraturen diskuteras 
denna medborgare genom begreppet ”enterprising self”17 (t ex Rose, 1992; 
Bröckling, 2005). Enterprising self betecknar inte någon individ som empiriskt 
kan identifieras utan Bröckling (2005) förklarar istället enterprising self som 
en riktning för hur medborgaren ska formas och optimeras – en ”förebild” 
(Bröckling, Krasman & Lemke, 2005 s. 12). Med andra ord, en riktning för 
hur medborgaren bör vara, tänka om sig själv och relatera till andra – en sub-
jektivitet – men en mer grundläggande subjektivitet. I denna avhandling an-
vänder jag i linje med Werne (2015) begreppet ”det företagsamma jaget” som 
översättning på enterprising self. 

                                                        
16 Ansvar är en diskurs som ofta förknippas med den nyliberala styrningsrationaliteten och de subjekt 
som där eftersträvas (Lemke, 2001). 
17 Bröckling (2016) använder även begreppet entrepreneurial self vilket är jämförbart. 
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för liberala styrningsrationaliteter eftersom den möjliggör för staten eller 
överstaten att styra på distans och kunna fostra en specifik medborgare utan 
direkta ingripanden eller direktiv. Detta är en process som handlar om att 
skapa kopplingar mellan de styrandes mål och de styrda organisationernas och 
individernas egna projekt och mål. Rose (ibid s. 48–49) menar att kopplings-
skapandets betydelse beror på att den (ny)liberala styrningsrationaliteten om-
fattar två motstridiga projekt: att respektera individens frihet och samtidigt 
forma individers beteenden efter bestämda och rådande uppfattningar om 
kollektivets och individens välbefinnande. Föreställningen om den ständigt 
lärande vuxne är då en av dessa rådande uppfattningar om hur individer bör 
vara i vår kultur och tidsepok för att gagna samhället och oss själva (jmf Fejes, 
2006). För att kunna styra individen så att den formas till denna ständigt 
lärande medborgare behöver kopplingar skapas för att översättningsprocessen 
alls ska fungera. I fallet med livslångt lärande kan det handla om att 
kopplingar måste skapas mellan politiska organ och program på övernationell, 
nationell, regional och lokal nivå, utbildningsmyndigheter, ideella 
organisationer, privata utbildningsföretag, utbildande personal, elever och 
studenter. Subjektivitetsexperterna är vitala för att översättningsprocessen ska 
fungera eftersom de bidrar till att skapa dessa kopplingar mellan staten och de 
enskilda medborgarna. 

 
Översättningsprocessen kan betraktas innefatta två skilda dimensioner: 
riktning och styrka. Riktningen i översättningsprocessen ser jag som varthän 
subjektiviteten rör sig, vad det är för medborgare som ska fostras. Styrkan ser 
jag istället som de möjligheter som finns att skapa kopplingar mellan de 
styrandes mål och de styrdas egna mål. Tesen är att ju fler möjligheter det 
finns att skapa dessa kopplingar desto effektivare fungerar översättnings-
processen, d v s desto mer infiltrerar sig en subjektivitet och kan påverka 
andra subjektiviteter. Det innebär att den process som Rose (1999) synliggör 
med begreppen översättning och kopplingsskapande är vital för att formandet 
av individer utifrån en nyliberal styrningsrationalitet. 

Governmentality som analytiskt begrepp  
Med governmentality som perspektiv och i förståelsen som (ny)liberal 
styrningsrationalitet kan jag sätta entreprenöriellt lärande i ett bredare 
sammanhang än övernationella och nationella policys. Jag kan länka entre-
prenöriellt lärande till översättningsprocesser och nyliberala diskurser och 
därmed koppla implementeringen av entreprenörskap i utbildningssystemet till 
diskurser som stödjer och genomsyrar politiska reformer generellt. Från 
utbildningsområdet rapporterar t ex Connell (2013) om effekter av nyliberala 
diskurser och nyliberal styrningsrationalitet i form av organisationsför-
ändringar. De tar gestalt genom att utbildningsinstitutioner tvingas uppföra sig 
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(Regeringen, 1992). Entreprenörskapspolicy och att införa entreprenörskap i 
utbildningssystemet är ytterligare ett exempel (t ex Skolverket, 2011a). 

Översättning som möjliggörare av (ny)liberal 
styrning 
En poäng med ett governmentalityperspektiv är att det låter synliggöra makt-
utövning som förenar makro- och mikronivån (jmf Rose, 1992), det vill säga 
policynivån och skolornas praktik, likväl som population och individen. Det är 
helt enkelt en maktutövning som genomsyrar hela samhället.  
 
Ett governmentalityperspektiv gör det möjligt för Rose (1996a) att synliggöra 
hur skiftet till nyliberal styrningsrationalitet medför att experterna särskiljs 
från staten och de politiska maktapparaterna. Istället omlokaliseras experterna 
till marknaden och styrs av marknadens rationalitet i form av konkurrens och 
kundbehov. Dessa ”experts of subjectivity” som Rose kallar dem (1992 s. 142) 
tar en mer entreprenöriell form, eller annorlunda uttryckt: genom skiftet i 
styrningsrationalitet tar entreprenören rollen som expert. Dessa subjektivitets-
experter, som (ny)liberalismen är oavhängigt, är t ex lärare, socialarbetare, 
psykologer och olika typer av rådgivare och konsulter. De kan arbeta med 
olika inriktningar men enas under samma prioritet: att forma självständiga och 
ansvarstagande individer (jmf Rose, 1998). När subjektivitetsexperterna utför 
sitt arbete inom ramen för privata utbildningsföretag och ideella organisationer 
antar de en tydlig entreprenöriell form, men den entreprenöriella formen kan 
även antas inom ramen för offentliga organisationer när marknads-
rationaliteten styr. De fyller en viktig funktion när staten på distans vill fostra 
medborgarna att t ex pröva och anta en entreprenöriell subjektivitet. Rose 
(1999 s. 47 ff) använder begreppet översättning för att fånga in denna kom-
plicerade process som förenar makro- och mikronivån. 
 
Genom att låna översättningsbegreppet18 från Bruno Latour och Michel Callon 
synliggör Rose (1999) det han betraktar som en avgörande och central process 
                                                        
18 Översättningsbegreppet används inom flera teoribildningar, t ex inom institutionell teori som sätter 
fokus på hur organisationer styrs av normer och moden snarare än genom rationellt tänkande och 
handlande (jmf Eriksson-Zetterquist, 2009). Inom den skandinaviska institutionalismen intresserar sig 
Czarniawska och Joerges (1996) för idéers vandring mellan olika organisationer, kontexter och olika 
aktörer. De använder översättningsbegreppet för den pågående process där idéer omvandlas till objekt, 
som i sin tur sedan omvandlas till idéer igen, och förflyttas från den ursprungliga platsen och tiden och 
materialiseras någon annanstans (ibid, 1996 s.18) för att under en period bli en institution, d v s en 
norm som är för givet tagen. Grundantagandet är att översättningsprocessen inte sker utan förändring 
av idén och att aktörer som översätter idéerna gör det utifrån sina unika behov (Czarniawska & Sevón, 
1996). När Rose använder begreppet inom governmentalityforskningen är fokuset istället på hur 
individer styrs och översättningsbegreppet synliggör det kopplingsskapande som måste till för att 
staten eller överstaten ska kunna fostra en specifik medborgare utan direkta ingripanden, d v s 
begreppet sätter fokus på möjliggörandet av en styrning på distans. 
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för liberala styrningsrationaliteter eftersom den möjliggör för staten eller 
överstaten att styra på distans och kunna fostra en specifik medborgare utan 
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och reflekterade över att han måste sluta att ”servera dem hela tiden och hålla 
på att pusha på dem [eleverna]”. Istället såg han att han skulle lämna över 
delar av ansvaret för studierna till eleverna och därmed också ansvaret för att 
lyckas eller misslyckas. Detta innebär att Torbjörn ville pröva ett nytt 
förhållningssätt gentemot eleverna. Genom entreprenöriellt lärande tar därmed 
ett nytt sätt att vara som lärare form.  

 
Med hjälp av subjektivitetsbegreppet kommer jag att analysera hur lärare upp-
fattar att de bör vara och hur de bör agera som den entreprenöriella läraren. Vi 
anar att denna lärares förhållningssätt gentemot eleverna skiljer sig mot hur 
Torbjörn tidigare sett att lärare ’bör’ agera. Det är även en lärare som skiljer 
sig från de lärare i svensk skola som tar form i Lagerbergs (2007) historie-
beskrivning. Där formas under 60- och 70-talens skola den progressiva läraren 
som ideal i kontrast till den auktoritära fostrande läraren som genom disciplin 
och distans till sina elever utgår från en föreläsningsmetodik och att arbeta 
med eleverna som en grupp. Den progressiva läraren formades i relation till 
denna lärare, och då som en lärare som såg till eleven som individ och dess 
erfarenhetsvärld och som använde en mångfald av metoder i klassrummet. 
Och så nu den entreprenöriella läraren – alla tre formade utifrån sin speciella 
historiska kontext, ideologiska sammanhang, kulturella förståelse, etc. med 
medföljande ideal och syften. Jag använder subjektivitetsbegreppet för att 
analysera och förstå den entreprenöriella läraren. 
 
Med ett styrningsperspektiv ser jag även entreprenöriellt lärande som en 
styrningsteknologi och ansluter mig till kunskapsbildningen kring ny-
liberalismens effekter genom att intressera mig för produktionen av lärarsub-
jektiviteter, och även de diskurser som konstruerar dessa subjektiviteter. Jag 
tar utgångspunkt i Foucaults (2007) begrepp governmentality som sätter fokus 
på den produktiva makt som utgår från staten eller överstaten och producerar 
hur vi bör se på oss själva som medborgare – en specifik medborgarsub-
jektivitet. Jag använder begreppen (nyliberal) styrningsrationalitet eller bara 
styrning för att förstå denna form av makt som utgår från individens frihet. För 
att förstå den process som möjliggör formandet av den entreprenöriella med-
borgaren lutar jag mig mot Rose (1999), som med översättningsbegreppet 
sätter fokus på den komplexitet där vi genom denna produktiva makt formas 
på distans genom kopplingar mellan samhällets många aktörer, där sub-
jektivitetsexperterna spelar en vital roll. Ur detta perspektiv ser jag entre-
prenöriellt lärande som en styrningsteknologi vilken inspireras av en nyliberal 
styrningsrationalitet i formandet av specifika, men töjbara, subjektiviteter.  

 
I nästa kapitel redovisar jag den forskning som gjorts inom området entre-
prenörskap och utbildning där just dessa teoretiska glasögon används. Där 
finns ett stort intresse för vilka elevsubjektiviteter som entreprenörskap i 
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mer och mer som företag på marknaden och eleven omdefinieras till kund och 
läraren till leverantör. Andra forskare försöker även att förstå hur nyliberala 
diskurser och nyliberal styrningsrationalitet påverkar andra aspekter av hur 
lärare och elever/studenter ska vara och tänka om sig själva (Bendix Petersen 
& O’Flynn, 2007; Bragg, 2007; Hay & Kapitzke, 2009; Ball & Olmedo, 2013; 
Connell, 2013).  

 
Ett problem med governmentality, hävdar Hultqvist och Petersson (1995), är 
att perspektivet kan uppfattas som en kritik mot befintliga maktsfärer och 
staten. På ett liknande sätt påpekar Rose (1999) att hans användning av 
begreppet humanteknologier inte handlar om att kritisera dem som något 
oetiskt. Istället handlar det som jag ser det om en produktiv makt med vilken 
vi formas att ’bli mer’ på något sätt – både för vår egen skull och för sam-
hällets skull. Som analytiskt begrepp synliggör governmentality maktutövning 
som ömsesidigt samkonstruerad med olika former av kunskap genom analyser 
av olika koncept och subjekt som konstrueras i olika kunskapsbildningar 
(Lemke, 2001). Perspektivet möjliggör analyser av vad och vem det är som 
ska styras, samt vilka problem och argument som rättfärdigar olika insatser 
(ibid). Problem tas därmed inte för givet tagna utan utgångspunkten är att 
problem är socialt konstruerade. Analyserna kan därmed i linje med Bacchi 
(2009) riktas mot vilka antaganden som problemkonstruktionen bygger på, 
vilka effekter som produceras och var de har producerats. I och med att 
governmentality öppnar upp för analyser av problemkonstruktioner rörande 
beteenden, attityder och tankesätt hos medborgare är det också ett redskap för 
att analysera vilka subjektiviteter som denna form av makt producerar – vad 
som blir möjligt att se och tänka om oss själva – vad som förstärks och vad 
som marginaliseras. 

Sammanfattning: Teoretiska glasögon 
I detta kapitel har jag sammanfattat de teoretiska styrningsglasögon som jag 
använder för att ur ett styrningsperspektiv analysera den form som entre-
prenöriellt lärande tar i grund- och gymnasieskolors praktik och dess effekter i 
termer av vilka förhållningssätt och praktiker som förstärks och margin-
aliseras. Det är ett par glasögon som konstrueras utifrån begreppen subjekt-
ivitet, det företagsamma jaget, styrningsteknologi, styrningsrationalitet, över-
sättning och subjektivitetsexpert. 
  
När vi i avhandlingens inledning stiftade bekantskap med gymnasieläraren 
Torbjörn reflekterade han över problemet med att eleverna inte tar egna 
initiativ och att de saknar motivation. Genom entreprenöriellt lärande såg han 
en lösning på hur elever kan fostras att ta ansvar för sig själva och sina studier 
utifrån en egen drivkraft. Han insåg att han behövde förändra sitt sätt att arbeta 
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och reflekterade över att han måste sluta att ”servera dem hela tiden och hålla 
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mer och mer som företag på marknaden och eleven omdefinieras till kund och 
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KAPITEL 3. DEN 
ENTREPRENÖRIELLA 
MEDBORGAREN – EN 
LITTERATURGENOMGÅNG 

Med utgångspunkt i governmentality som en form av produktiv makt som 
utgår från staten utforskar jag hur och varför entreprenöriellt lärande kan 
förstås som en styrningsteknologi. En styrningsteknologi i detta avseende är, 
som jag beskrev i det förra kapitlet, intimt sammankopplad med själva målet 
för styrningen, formandet av medborgaren till specifika eftersträvansvärda sätt 
att vara och agera. Med andra ord: produktionen av specifika subjektiviteter. 
När det gäller entreprenöriellt lärande synliggör litteraturen att målet för denna 
styrningsteknologi är att fostra den entreprenöriella medborgaren (t ex 
Dahlstedt & Hertzberg, 2012; Komulainen et al, 2012; Lindster Norberg, 
2016a). 

 
I inledningskapitlet definierade jag tre olika fält inom entreprenörskaps-
forskningen: den konventionella forskningen, den bredare forskningen och 
egenskapsforskningen. Ett fjärde fält är den forskning som intresserar sig för 
entreprenörskap i undervisningen (se Kapitel 5). En stor del av den 
forskningen har ett normativt syfte och tar inte det distanserade och kritiska 
perspektiv till företeelsen som styrningsperspektivet medger. Den forskning 
som diskuteras i detta kapitel utgår nästan uteslutande från Foucaults begrepp 
governmentality och studerar införandet av entreprenörskap i undervisning ur 
detta styrningsperspektiv. Denna forskning intresserar sig för vilka 
subjektiviteter som entreprenörskap producerar relaterat till skola och ut-
bildning och vad som förstärks och vad som marginaliseras. Det är till denna 
litteratur som jag gör mitt huvudsakliga kunskapsbidrag. Denna styrnings-
forskning ser jag som det femte fältet som knyter an till entreprenörskaps-
forskningen.  
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undervisningen producerar. Det är en litteraturgenomgång som visar hur den 
grundläggande subjektiviteten, det företagsamma jaget, tar sig olika uttryck. 
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föräldrars önskemål läggs också grunden för nya relationer. Det är i ett sådant 
sammanhang Connell (2013) synliggör hur eleven (och föräldern) om-
definieras till kund och läraren till leverantör. Det betyder att den nya 
utbildningsmarknaden förändrar vår förståelse för hur vi bör vara, vilket sätter 
nya gränser för hur vi kan relatera till varandra. Annorlunda uttryckt innebär 
en sådan omförhandling att grunden läggs för att se lärare och elever som 
aktörer på en utbildningsmarknad. Genom att se utbildning och utbildnings-
institutioner som en marknad utgår jag, precis som övrig litteratur i detta 
kapitel, från idén om att efterfrågan och utbud är en styrande rationalitet (t ex 
Down, 2009; Hay & Kapitzke, 2009; Connell, 2013).  

Nyliberala styrningsteknologier och deras effekter 
Forskning som intresserat sig för nyliberalismens effekter på hur vi bör vara 
har bland annat fokuserat på hur utbildningsinitiativ fungerar som styrnings-
teknologier (t ex Bendix Petersen & O’Flynn, 2007; Bragg, 2007). Bragg 
(2007) samt Bendix Petersen och O’Flynn (2007) intresserar sig för nyliberala 
styrningsteknologiers påverkan på hur elever och studenter bör vara och tänka 
om sig själva i australiensisk och engelsk kontext. Bragg (2007) studerar vilka 
elevsubjektiviteter som konstrueras genom projekt på grundskolenivå i 
Storbritannien19. Eleverna gjordes inte bara delaktiga i valet av skola utan 
även delaktiga i själva undervisningen genom att rådfrågas av läraren kring 
lärande och undervisning. I projektet Eleven som forskare fick eleverna själva 
undersöka frågor som ”vad utgör en god undervisning” och ”vad utgör en god 
lärare” (Bragg, 2007 s. 46 egen översättning). Bragg beskriver hur elever 
genom projektet gjordes delaktiga som utvärderare av undervisningens 
kvalitet, läraren och dennes arbete. Elevens röst, där eleverna får uttrycka sina 
erfarenheter och sina åsikter, blir således en teknik för att ge eleverna ansvar, 
egenmakt och inflytande (”empowered”). De blir därmed redo att dela, eller 
delvis överta, lärarens makt och ansvar. Det innebär, som Bragg påpekar, att 
det finns en idé om att eleven, genom rösten, ska bli en bättre medborgare och 
en aktivare elev. Det är dock inte vilken röst som helst utan en värderande röst 
som kritiskt granskar den undervisning som erbjuds.  
 
Genom att elevens röst befrias och blir hörd förändras relationen mellan lärare 
och elev. Bragg lyfter fram att det finns en idé om hur denna nya relation blir 
en mer ”autentisk relation” (s. 46 egen översättning) vilket kan förstås som ett 
eftersträvansvärt ideal. I likhet med Connell (2013) diskuterar Bragg att 
projektet positionerar eleverna som kunder och konsumenter genom att de 
uppmuntras att utvärdera lärarens arbete och undervisningens genomförande. 

                                                        
19 Bragg (2007) har intervjuat elever och lärare från fem “primary schools” (för elever I åldern fem till 
tolv) och två secondary schools” (för elever i åldern tolv till sexton).  
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Jag inleder med att diskutera forskning som intresserar sig för hur nyliberala 
idéer påverkar utbildning och hur vi tänker om oss själva utan att detta direkt 
kopplas till entreprenörskap. Därefter diskuterar jag den forskning som 
explicit studerar införandet av entreprenörskap i undervisningen ur ett 
styrningsperspektiv. 

Det nyliberala tankegodset och idén om marknaden 
som styrande rationalitet av utbildningsområdet 
Forskare har med de styrningsglasögon som jag använder mig av, och som jag 
redogjorde för i det föregående kapitlet, intresserat sig för hur det nyliberala 
tankegodset under de senaste tjugo åren influerat utbildningskontexter som ett 
världsomspännande fenomen. I den kunskapsproduktion som följt rapporteras 
om nyliberalismens effekter inom utbildningsområdet från såväl Australien 
(Down, 2009; Hay & Kapitzke, 2009; Connell, 2013), Europa (Peters, 2001; 
Simons & Masschelein, 2006; Ball, 2003; Keddie. 2016), USA (Apple, 2009) 
och Skandinavien (Mahieu, 2006; Holmgren & From, 2005; Dahlstedt & 
Hertzberg, 2014; Komulainen et al, 2011; Fejes, 2006). I Connells (2013) 
rapporter från Australien beskrivs hur idén om marknaden inkorporeras i 
styrningen av utbildningsinstitutioner. Resultatet är att dessa drivs mot att 
konkurrera mot varandra om elever, elevavgifter och bidragsmedel på en 
nykonstruerad utbildningsmarknad. På samma sätt har nyliberala diskurser 
också förändrat styrningen av de svenska utbildningsinstitutionerna genom 
Friskolereformen 1992. Då gjordes det, som följande citat visar, möjligt för 
andra än kommuner att driva skolor, och elever fick rätt att inte enbart välja 
mellan friskola, utan även mellan olika kommunala skolor:  

 
Rätten och möjligheten att välja skola är ett viktigt instrument 
för att vitalisera skolan. Valet kan stimulera ett ökat engagemang 
för skolan hos föräldrar och en större lyhördhet för elevers och 
föräldrars önskemål hos skolor och kommuner. En sådan ut-
veckling gynnar hela skolverksamheten. Behovet av en mångfald 
av utbildningsvägar och pedagogiska metoder ökar. Ett uniformt 
system kan inte erbjuda den variation och flexibilitet som fram-
tiden kräver av skolväsendet. Grundskolan ska därför kunna 
rymma flera olika profiler. De fristående skolorna kommer att bli 
viktiga komplement till det offentliga skolväsendet. (Regeringen, 
1991 s. 8–9) 

 
Detta utgör grunden för en ny utbildningsmarknad i Sverige där det fria valet 
av skola ska bidra till en effektivare skola och mer engagerade elever. Det fria 
valet ska också bidra till att föräldrar bättre kan anpassa skolan efter sina barns 
behov. Med betoning på skolors och kommuners lyhördhet till elevers och 
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nyliberala individen och medborgaren bör vara (jmf t ex Rose, 1992; du Gay 
et al, 1996). Bendix Petersen och O’Flynn (2007) visar hur denna subjektivitet 
konstrueras med att sätta personliga mål och att eleven, tack vare utbildnings-
programmets upplägg, inte behöver omförhandla sina mål på grund av andra 
människors förutsättningar, utan att de kan förbättra sig själva under sina 
individuella resor:  

 
The Award scheme provides a platform for learning this way of 
life: you define your goal, and through self-motivation you 
achieve it. In this way you will learn how not to waste your time 
going down dead ends or dilly-dallying around aimlessly. You 
learn that activities you choose to undertake are undertaken for a 
reason: because it will get you somewhere – not any old some-
where but to an identified point in the progressive improvement 
of yourself. (Bendix Petersen & O’Flynn, 2007 s. 2003)  

 
Olssen och Peters (2005) argumenterar för att detta att sätta specifika 
personliga mål också är ett uttryck för de nyliberala diskurserna och dess 
styrningsrationaliteter. Den subjektivitet som produceras blir ett företagsamt 
jag som ser till sig själv och beräknar och tänker strategiskt om sig själv för att 
få bästa avkastning på sina utbildningsinvesteringar (jmf även Rose, 1992). 
Bendix Petersen och O’Flynn (2007) visar på hur detta företagsamma jag 
konstrueras utifrån nyliberala värderingar som individualism, frivillighet och 
individuella val. På ett liknande sätt visar Bragg (2007) att projektet Eleven 
som forskare framställer ett företagsamt jag som är aktiv och har förmåga till 
egna val. Dessutom synliggör Bragg även en ansvarsfull elev – en elev som tar 
ansvar för undervisning och sitt eget lärande. 

 
Båda dessa utbildningsinitiativ analyseras och förstås som självteknologier där 
eleverna ska arbeta med sig själva. I det avseendet genomsyras båda 
initiativen av en form av frivillighet, att eleverna själva ska vilja utveckla sig. 
Frivilligheten, d v s friheten att välja, framstår som något positivt, som den 
enda lösningen, medan baksidan med ett ökat ansvar inte kommuniceras. 
Bragg (2007) argumenterar för att självteknologin fungerar som en styrning på 
distans, utan direkta påbud eller ingripanden. Den subjektivitet som 
produceras blir en norm för hur eleven och medborgaren bör se på sig själv, 
vilka kompetenser som är eftersträvansvärda och vad som är att föredra. Det 
innebär att det projekt Bragg studerar verkar genom den produktiva makten 
och inte mot elevernas subjektiviteter. Genom att se dessa självteknologier 
som möjliggörare av en styrning på distans fungerar dessa utbildningsinitiativ 
även som kopplingsskapare i översättningsprocessen (jmf Rose, 1999). I de 
två studierna är det dock inte tydligt att det är en styrning som utgår från 
staten, snarare hämtar de två utbildningsinitiativen inspiration från nyliberala 
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Jag förstår Bragg som att eleverna genom att anta en position som kon-
sumenter fick möjlighet att ’välja’ hur ’produkten’ skulle levereras och i 
vilken form. Den ökade självkänsla som eleverna upplevde genom ut-
bildningsinitiativet, hävdar Bragg, kan förstås som en effekt av just denna 
positionering som konsumenter – eftersom det är ett område och en roll de var 
mycket bekanta med.  
 
Idén om de fria valen inom utbildning diskuteras också av Bendix Peterson 
och O´Flynn (2007) men då i form av att elever och studenter frivilligt ska 
vilja utveckla sig själva. De studerar detta i sina studier av ett utbildnings-
program20 för unga i åldrarna 14–25 år. De fria valen innebär att eleverna och 
studenterna själva ska välja aktiviteter och därmed utmaningar inom olika 
kategorier. En sådan utmaning är att utföra en tjänst. Ungdomarna får då 
själva välja var de ska utföra en samhällstjänst, som att hjälpa hemlösa. 
Bendix Peterson och O´Flynn (2007) menar att en sådan aktivitet gör det 
möjligt att argumentera för att utbildningsprogrammet handlar om att bry sig 
om andra medmänniskor, och inte om individualism, egenintresse och att ta 
hand om sig själv. De poängterar dock i följande citat vilken betydelse som 
filantropin har i de nyliberala diskurserna: 
  

Note here that the participant can choose which community 
service to undertake; like with philanthropy, which neoliberals 
celebrate and depend upon, the do-gooder is bound by personal 
choice alone – rather than to a state sponsored collective 
commitment to sustained social welfare. (Bendix Peterson & 
O´Flynn, 2007 s. 209-210) 

 
Valet av vilka insatser som ska göras och vem som ska hjälpas blir således 
individens och inte ett gemensamt beslut utifrån kunskap och välfärds-
samhällets behov. En konsekvens blir också, som jag ser det, att ansvaret för 
att det blir rätt eller fel blir individens att bära. Bendix Peterson och O´Flynn 
ger således ett exempel på hur skiftet i ansvar från det gemensamma till 
individen, som karaktäriserar det nyliberala tänkandet (jmf t ex Rose, 1995), 
tar gestalt genom ett utbildningsprogram. Det som underbygger dessa uttryck 
för de egna valen är idén om individens frihet (t ex Rose, 1999). 
 
Bragg (2007) samt Bendix Petersen och O’Flynn (2007) drar i båda studierna 
slutsatserna att de studerade initiativen fungerar som styrningsteknologier och 
att de aktiva elevsubjektiviteter som de producerar ligger i linje med en 
grundläggande subjektivitet – det företagsamma jaget. I det föregående 
kapitlet beskrev jag det företagsamma jaget som en riktning mot hur den 
                                                        
20 Bendix Petersen och O’Flynn studerar utbildningsprogrammet The Duke of Edingburgh’s Award 
som statades 1956 i England och som drivs i över 100 länder (Wikipedia, 2017a).  
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Följer vi Pongratz och Voβ (2003) resonemang utgör detta ett exempel på hur 
idén om det företagsamma jaget omformar arbetstagaren till en ny typ vilken 
de betecknar som ”entreployee”, den entreprenöriella arbetstagaren. Den 
idealtyp som Pongratz och Voβ synliggör karaktäriseras av självdisciplin och 
självkontroll, en individ som aktivt producerar och kommersialiserar sin egen 
arbetskapacitet och som har en vilja att justera egna krav och privatliv så att 
det passar arbetsgivaren. Det är en arbetstagare som konstrueras med att om-
förhandla den traditionella arbetstagarens gränser om var och när arbetet ska 
utföras, arbetets innehåll och med vilka kvalifikationer. Den entreprenöriella 
arbetstagaren tar eget ansvar, agerar självständigt och organiserar själv sitt 
arbete utifrån företagets föränderliga mål. Denna anpassningsbarhet kopplar 
Garrick och Usher (2000) till en flexibilitetsdiskurs som används som resurs 
för att frammana önskvärda arbetstagare i termer av subjektiviteter på brittiska 
postfordistiska21 arbetsplatser.  

 
Både produktionen av Braggs (2007) aktiva och företagsamma elever och den 
entreprenöriella arbetstagare som Costea et al (2012) synliggör kan kopplas 
till Ball (2003) och begreppet performativitet och även Rose (1989/1999) och 
hans begrepp ansvarsgörande och självständighetsgörande (se diskussion i det 
tidigare kapitlet). Med utgångspunkt i Rose resonemang om ansvarsgörande 
och självständighetsgörande innebär det att individen görs autonom genom de 
fria val han/hon ställs inför, men samtidigt görs ansvarig för sina val genom 
olika former av kontroll. Dessa olika former av kontroll kan delvis förstås med 
stöd av Ball (2003) och begreppet performativitet. Ball (2003) använder 
performativitet för den nyliberala diskurs som tar form genom termer som 
måluppföljning, måluppfyllelse, utvärderingar, mål, indikatorer m m. Det är 
en diskurs där den anställdes prestationer synliggörs och jämförs med stöd av t 
ex utvärderingar, statistik och måluppföljningar. De ska forma en anställd som 
utöver att konstant arbeta för att utveckla sig själv (jmf Costea et al, 2012) 
fokuserar på att prestera mer och bättre (jmf Ball, 2003). Diskurserna om 
potential och performativitet bidrar till att producera ett nyliberalt subjekt som 
genom att vara företagsamt blir mer än det redan är och producerar mer än det 
redan gör. Subjektet kan hela tiden prestera mer och subjektet kan hela tiden 
utvecklas och bli mer anpassningsbart. Berglund (2013) använder begreppet 
                                                        
21 Begreppet syftar på nya sätt att producera och organisera arbetet som utvecklades under 1900-talet 
sista decennier där arbetet organiseras kring grupper med större helhetsansvar (jmf Isidorsson, 2001). 
Isidorsson beskriver med hjälp av andra författare att de ”nya organisationsformerna ersätts kontrollen 
över de anställda med commitment hos de anställda och att ansvar och befogenheter flyttas ned i 
organisationen. En grupporganisation där gruppens medlemmar har kompetens att utföra alla gruppens 
arbetsuppgifter medger större flexibilitet jämfört med en arbetsorganisation där arbetet är individuellt 
upplagt och där varje individ utför en arbetsuppgift. Gruppen tillförs också mer arbetsuppgifter än de 
rent producerande. Detta förutsätter att gruppen har både praktisk, social och teoretisk kompetens.” 
(Isidorsson, 2001 s. 232) 
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diskurser. Det gemensamma med studierna är att de visar hur riktningen mot 
det företagsamma jaget omvandlar elev- och studentsubjektiviteter till ett 
ansvarsfullt och aktivt jag.  

Nyliberala diskurser och hur det företagsamma 
jaget omformar subjektiviteter inom utbildning och 
arbete 
Forskare som intresserat sig för hur den grundläggande subjektiviteten, det 
företagsamma jaget, omvandlar andra subjektiviteter och de diskurser som 
används som diskursiva resurser är utöver Bragg (2007) samt Bendix Petersen 
och O’Flynn (2007) även bl a Fejes (2006), Costea, Amiridis och Crump 
(2012), Pongratz och Voβ (2003), Garrick och Usher (2000), och Ball (2003). 
Bragg (2007) noterar att de kompetenser som den aktiva och företagsamma 
eleven produceras med kan ses som positiva, men att det samtidigt är en 
subjektivitet som begränsar hur individen kan se på sig själv och agera. Elever 
som antar denna subjektivitet måste ständigt arbeta med sig själva och kritiskt 
granska sig själva. Dessa elever bedömer sig själva som lyckade eller 
misslyckade utifrån ett företagsamt jag (jmf även Bendix Petersen & O'Flynn, 
2007). 

 
Detta att individer hela tiden måste arbeta med sig själva går att koppla till det 
livslånga lärandet. Diskursen om livslångt lärande positionerar den vuxne som 
den som ständigt lär och som utifrån det egna valet ständigt utvecklar sig och 
vidareutbildar sig (Edwards 2002; Fejes, 2006; Dahlstedt & Hertzberg, 2014). 
Det som underbygger denna idé om ständig tillblivelse identifierar Costea et al 
(2012) som en diskurs som rör människans potential. Genom nyliberalismens 
fokus på individens frihet och möjligheter att skapa sitt liv blir potential en 
viktig resurs i formandet av såväl den företagsamma människan som den 
anställningsbara människan. Costea et al visar hur förvärvsarbete har kommit 
att representeras som en process som frigör och mobiliserar individens inre 
förmågor och blivit ett sätt att hitta sitt sanna väsen. Arbetsplatsen blir 
därigenom den plats där individen kan förverkliga sig själv och utveckla sig 
själv till sin fulla potential; ett sammanhang där individens potential släpps fri 
och mobiliseras. Detta ligger i linje med Rose (1996a s. 158) som pekar på att 
det nyliberala subjektet är ett företagsamt jag som endast kan bli fullkomligt 
genom arbete:  
 

We can become enterprising, take control of our careers, 
transform ourselves into high fliers, achieve excellence, and 
fulfill ourselves not in spite of work but by means of work. Rose 
(1996a s. 158)  
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överordnad den tysta och passiva eleven (jmf Bragg, 2007; Costea et al, 2012). 
Samtidigt går det även att se en rangordning mellan dessa företagsamma jag – 
dessa företagsamma subjektiviteter. Entreprenörskap, menar Berglund, (2013), 
underbyggs av det företagsamma jaget och ingen undkommer entreprenör-
skapsdiskusen:  
 

The entrepreneurship discourse does not seem to escape anyone 
but accentuates, and presupposes, an enterprising self, whether 
you are looking for a new job, have a job, or are about to set up a 
new business (Berglund, 2013 s. 720).  

 
Det är genom entreprenörskapet och entreprenören som det företagsamma 
jaget antar den tydligaste formen – d v s då vi säger ’entreprenör!’. Den 
explicita formen blir då den mest överordande och mest ideala formen. 
  
I den litteraturgenomgång som följer kommer jag att fokusera på forskning 
som just studerar införandet av entreprenörskap i utbildningssystemet ur ett 
styrningsperspektiv. Forskare som är engagerade i detta fält, och som jag 
tydligt vill länka till entreprenörskapsforskningen, intresserar sig för: 

 
 Hur entreprenörskap förstärker nyliberala diskurser inom utbildningens 

kontext (t ex Dahlstedt & Hertzberg, 2014; Komulainen et al, 2011; 
Axelsson, Höglund & Mårtensson, 2015). 

 Hur entreprenörskap i undervisningen kan förstås som en 
styrningsteknologi (Komulainen et al, 2011; Dahlstedt & Hertzberg, 2012; 
Berglund et al, 2017) och vilka subjektiviteter som konstrueras (t ex 
Komulainen et al, 2011; Dahlstedt & Hertzberg, 2012). 

 Vad som förstärks och marginaliseras genom entreprenörskap som diskurs 
eller styrningsteknologi (t ex Brunila, 2012; Bengtsson, 2014; Laalo & 
Heinonen, 2016; Berglund et al, 2017; Dahlstedt & Fejes, 2017; Lindster 
Norberg, 2017).  

 
Forskare inom detta fält delar den gemensamma utgångspunkten i govern-
mentality och ett mer eller mindre explicit fokus på entreprenörskap i under-
visning.  
 
I tabellen nedan (Tabell 1) har jag sammanställt denna forskning utifrån vad 
den fokuserar på och vilka materialtyper som används för analyserna. 
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gränser för att förklara hur detta subjekt formas och beskriver det som 
gränslöst i och med att det alltid är öppet för utveckling. Flexibilitetsdiskursen 
visar hur gränsen mellan hem och arbetsplats, mellan fritid och arbetstid 
upplöses på bekostnad av hem och fritid (jmf Pongratz & Voβ, 2003). På ett 
liknande sätt kan potential- och performativitetsdiskursen förstås i termer av 
gränser då subjektet hela tiden ska överskrida sina gränser i syfte att utveckla 
sig själv och prestera mer. Dessa diskurser bidrar följaktligen till att producera 
ansvarsfulla önskvärda arbetstagare i riktning mot en form av företagsamt jag. 
Detta är ett företagsamt jag som hela tiden omförhandlar sina gränser och som 
alltid kan bli mer gränsöverskridande och mer gränsupplösande. Det är detta 
ideal som såväl elever som och lärare har att förhålla sig till.  
 
Dessa diskurser kan även förstås som att de tar sina utgångspunkter i 
konstruktioner av vad Beck (1992) kallar risksamhället. Beck hävdar att 
västerländska samhällen gått från en industriell modernitet där produktionen 
av rikedomar var det övergripande målet, till en reflexiv riskmodernitet där det 
övergripande målet är att hantera risker och uppnå säkerhet (ibid). I kölvattnet 
av detta följer en ökad organisering mot att hantera risk och en individu-
alisering av samhällsansvar. Politiska insatser för att införa entreprenörskap i 
utbildningssystemet, där risken för globaliseringen är i fokus, kan ses som en 
del av detta. Diskursen om globalisering är ett exempel på hur vi uppfattas 
leva i ett risksamhälle där lösningen är en ständig anpassning på individ och 
organisatorisk nivå (jmf Edwards, 2006).  

Forskning om entreprenörskap som 
styrningsteknologi  
Gemensamt för den forskning som studerat det företagsamma jaget är att de 
synliggör hur denna grundläggande subjektivitet omformar subjektiviteter i 
olika kontexter (Pongratz & Voβ, 2003; Bendix Petersen & O'Flynn, 2007; 
Bragg, 2007; Costea et al, 2012). Bragg (2007) samt Bendix Petersen och 
O'Flynn, (2007) visar på hur det företagsamma jaget omformar elev-
subjektiviteter inom utbildningskontexten medan Costea et al (2012) och 
Pongratz och Voβ (2003) synliggör hur det företagsamma jaget omformar 
arbetstagare och då utanför utbildningskontexten. Oavsett kontext visar 
forskningen på hur nyliberala styrningsteknologier i form av självteknologier 
och diskurser förstärker nyliberala ideal om hur vi ska vara som människor, i 
skolor, på arbetsplatser, och mer generellt i samhället. Dessa studier visar 
dock på hur denna grundläggande subjektivitet omformar andra subjektiviteter 
utan att styrningsteknologierna och diskurserna explicit diskuteras i termer av 
entreprenörskap. Det innebär att det finns en rangordning mellan olika 
subjektiviteter där den entreprenöriella arbetstagaren är överordnad den 
postfordistiska arbetstagaren, liksom den aktiva företagsamma eleven blir 
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Forskning som intresserar sig för vilka subjektiviteter som produceras 
fokuserar nästan uteslutande på elev- och studentsubjektiviteter och täcker in 
såväl högre (t ex Bengtsson, 2014, Laalo & Heinonen, 2016) som lägre 
utbildningsnivåer (t ex Komulainen et al, 2011; Dahlstedt & Fejes, 2017). 
Komulainen et al (2011) och Axelsson et al (2015) intresserar sig utöver elev-
subjektiviteter även i viss mån för hur entreprenörskap som styrningsteknologi 
påverkar lärarna. Vilka lärarsubjektiviteter som konstrueras är annars relativt 
outforskat. Detta medför att jag i denna litteraturgenomgång först och främst 
kommer att fokusera på hur elev- och studentsubjektiviteter produceras och 
förstås innan jag behandlar den litteratur som rör lärarna. Eftersom jag i denna 
avhandling intresserar mig för lärarna tar jag även upp en del litteratur som rör 
dem och nyliberala diskurser utan explicit koppling till entreprenörskap i 
undervisningen.  
 
Beträffande vilka materialtyper som forskningen samlat in och analyserat 
utgör styrdokument ett återkommande material. Flera har studerat policy-
dokument (Peters, 2001; Lolich, 2011; Dahlstedt & Hertzberg, 2012; 
Bengtsson, 2014; Dahlstedt & Hertzberg, 2014; Lindster Norberg, 2016a) och 
läroplaner (Dahlstedt & Fejes, 2017). Detta är relevanta material för govern-
mentalitystudier där fokus sätts på hur staten genom olika initiativ och 
teknologier avser att forma specifika medborgare. Som Bragg (2007) påpekar 
kan governmentalitystudier synliggöra positiva effekter av olika initiativ, men 
det är komplexitet som sätts i fokus. Styrningsperspektivet möjliggör att visa 
hur en mer subtil styrning begränsar möjligheter till att göra motstånd mot de 
ideal som erbjuds, och hur effekter av initiativ bidrar till hierarkier av vad som 
anses värdefullt (ibid). Vilket i sin tur gör det möjligt att synliggöra vilka 
grupper av människor som problematiseras:  

 
Whilst a governmentality perspective does not preclude ack-
nowledging the positive effects of participation projects, it does 
draw attention to their complexities, such as the new value 
hierarchies and exclusions they may create, problematising 
particular groups of young people and limiting possibilities for 
resistance. (Bragg, 2007 s. 343)  

 
Bengtsson (2014) och Korhonen et al (2012) argumenterar för betydelsen av 
att även studera hur de ideal som produceras i policy omsätts i skolans praktik. 
Detta innebär att öppna upp studierna för än mer komplexitet. Som Bengtsson 
(2014) så förtjänstfullt påpekar är implementeringen av de ideal som 
produceras i policy i praktiken beroende av såväl hur styrningspraktiker tar 
form och hur de sprids. Det innebär att såväl diskurser som subjektiviteter kan 
omförhandlas i mötet med andra diskurser i skolans praktik: 
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i fokus. De analyserar utbildningsmaterial för lärare som rör t ex utbildnings-
koncepten Snilleblixtarna24, Ung Företagsamhet och Framtidsfrön. Dessa kan 
mycket väl vara delaktiga i de kompetensutvecklingsprojekt som Axelsson et 
al (2015) diskuterar. Denna forskning sätter genom utbildningskoncepten 
fokus på de aktörer (subjektivitetsexperterna, jmf Rose, 1992) som förfogar 
över kunskap om metoder och tekniker för hur fostran av den entreprenöriella 
eleven ska ske och bidrar med kunskap om hur lärare involveras i 
översättningsprocessen. Laalo och Heinonen (2016) studerar i sin tur hur en 
kurs på universitetsnivå fungerar som en kopplingsskapare direkt till studenter 
och fostrar dem i riktning mot ett företagsamt jag. 
 
Utöver ovan nämnda studier är intresset för att analysera materialtyper som rör 
projekt, utbildningskoncept och kurser, och deras roll i översättningsprocessen 
relativt sparsamt. Intresset ligger främst på de subjektiviteter som produceras i 
policydokument och hur de tas upp av elever och studenter i skolans praktik. 
Detta gör att subjektivitetsexperterna och formandet av deras roll i styrningen i 
detta sammanhang är relativt outforskat. 

Forskning om entreprenörskap i undervisning – 
olika teoretiska begrepp  
Forskare som studerat införandet av entreprenörskap i undervisning utifrån ett 
diskursivt perspektiv eller ett styrningsperspektiv täcker skilda discipliner 
såsom pedagogik/utbildning (Leffler, 2006; Komulainen et al, 2011; 
Korhonen et al, 2012; Lindster Norberg, 2016a), socialt arbete (Dahlstedt & 
Hertzberg, 2012), innovation och entreprenörskap (Axelsson et al, 2015; 
Axelsson, 2017; Berglund et al, 2017). Det fenomen som studeras diskuterar 
de med stöd av flera olika begrepp såsom en företagsam och en företagande 
diskurs (Leffler, 2006; Axelsson et al, 2015), en entreprenöriell diskurs och en 
entreprenörskapsdiskurs (Axelsson et al, 2015), entreprenörskapspedagogik 
(Dahlstedt & Hertzberg, 2011), entreprenöriell undervisning (Dahlstedt & 
Hertzberg, 2012), entreprenörskapsutbildning (Berglund et al, 2017), samt 
yttre och inre entreprenörskap (Komulainen et al, 2011; Korhonen et al, 2012). 
Innan jag går vidare med litteraturgenomgången ska jag här reda ut skillnader 
och likheter mellan dessa begrepp och det fenomen som studerats, och då även 
i jämförelse med det fenomen jag själv studerar. 
 
Med syfte att problematisera entreprenörskap och företagsamhet som före-
teelse i svensk skola genomförde Leffler (2006) en studie av införandet av 
                                                        
24 Ett utbildningskoncept som riktar sig till lärare/pedagoger som arbetar med elever från förskoleklass 
till årskurs 5. Konceptet handlar om entreprenöriellt lärande i syfte att utveckla elevernas intresse för 
teknik, naturvetenskap, uppfinningar och entreprenörskap. (www.snilleblixtarna.se) 
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One might think of entrepreneurship as a form of self-govern-
ment and as such it shapes a specific way of understanding the 
self, a particular subjectivity. However, it cannot be determined 
how the active subject enacts subjectivities in diverse situations 
or how governing practices are translated, and thus transformed. 
This form of governmentality depends on a variety of governing 
practices and multiplications of them, which entails translations 
and transformations of governing practices. It leaves place for 
variations on the discourses of career education to emerge, along 
with re-negotiations of subjectivities. (Bengtsson, 2014 s. 372-
373) 

 
Forskare som svarat an på detta behov studerar hur de subjektiviteter som 
produceras som ideal i t ex policydokument tas upp av elever och studenter 
(Varman et al, 2011; Laalo & Heinonen, 2016; Lindster Norberg, 2017), unga 
vuxna (Brunila, 2012; Siivonen & Brunila, 2014) och lärare (Komulainen et 
al, 2011; Korhonen et al, 2012; Axelsson et al, 2015). Utifrån ett styrnings-
perspektiv låter de synliggöra maktutövningens praktiker som förenar makro- 
och mikronivån (jmf Rose, 1992). Det öppnar även upp för att, utöver att 
studera vad som förstärks och vad som marginaliseras, även synliggöra uttryck 
för motstånd (Bragg, 2007; Ball & Olmedo, 2013). 
 
Rose (1999) översättningsbegrepp handlar om att synliggöra kopplingarna 
mellan makro- och mikronivån så att det går att förstå hur styrningen görs 
möjlig. Utifrån översättningsbegreppet kan jag se att Berglund (2013), 
Berglund et al (2017) och Axelsson et al (2015) implicit har intresserat sig för 
aspekter av detta kopplingsskapande i den svenska kontexten och Laalo och 
Heinonen i den finländska kontexten (2016). Axelsson et al (2015) tar ut-
gångspunkt i regeringens strategi för entreprenörskap i utbildningssystemet, 
presenterad 2009, vilken medförde att Skolverket fick överta ansvaret för 
entreprenörskap i utbildningssystemet. De undersöker kopplingsskapandet 
genom att studera ansökningar om finansiering till kompetensutveckling för 
lärare i syfte att implementera strategin. De sökande utbildningsorganisa-
törerna är såväl offentliga som privata aktörer, t ex kommuner, företag och 
ideella föreningar. Genom att intressera sig för kompetensutvecklings-
programmet som en styrningsteknologi bidrar Axelsson et al (2015) till att 
visa på hur Skolverkets utbildningsprogram möjliggör styrning på distans. 
Detta genom att kommuner och andra organisationer ges möjlighet till att, 
genom projekt, bidra till att skapa kopplingar mellan policy och praktik och 
därmed fostra den entreprenöriella medborgaren.  
 
Berglund (2013) och Berglund et al (2017) synliggör å sin sida aspekter av 
detta kopplingsskapande genom att sätta utbildningskoncept i entreprenörskap 



 

55 

i fokus. De analyserar utbildningsmaterial för lärare som rör t ex utbildnings-
koncepten Snilleblixtarna24, Ung Företagsamhet och Framtidsfrön. Dessa kan 
mycket väl vara delaktiga i de kompetensutvecklingsprojekt som Axelsson et 
al (2015) diskuterar. Denna forskning sätter genom utbildningskoncepten 
fokus på de aktörer (subjektivitetsexperterna, jmf Rose, 1992) som förfogar 
över kunskap om metoder och tekniker för hur fostran av den entreprenöriella 
eleven ska ske och bidrar med kunskap om hur lärare involveras i 
översättningsprocessen. Laalo och Heinonen (2016) studerar i sin tur hur en 
kurs på universitetsnivå fungerar som en kopplingsskapare direkt till studenter 
och fostrar dem i riktning mot ett företagsamt jag. 
 
Utöver ovan nämnda studier är intresset för att analysera materialtyper som rör 
projekt, utbildningskoncept och kurser, och deras roll i översättningsprocessen 
relativt sparsamt. Intresset ligger främst på de subjektiviteter som produceras i 
policydokument och hur de tas upp av elever och studenter i skolans praktik. 
Detta gör att subjektivitetsexperterna och formandet av deras roll i styrningen i 
detta sammanhang är relativt outforskat. 

Forskning om entreprenörskap i undervisning – 
olika teoretiska begrepp  
Forskare som studerat införandet av entreprenörskap i undervisning utifrån ett 
diskursivt perspektiv eller ett styrningsperspektiv täcker skilda discipliner 
såsom pedagogik/utbildning (Leffler, 2006; Komulainen et al, 2011; 
Korhonen et al, 2012; Lindster Norberg, 2016a), socialt arbete (Dahlstedt & 
Hertzberg, 2012), innovation och entreprenörskap (Axelsson et al, 2015; 
Axelsson, 2017; Berglund et al, 2017). Det fenomen som studeras diskuterar 
de med stöd av flera olika begrepp såsom en företagsam och en företagande 
diskurs (Leffler, 2006; Axelsson et al, 2015), en entreprenöriell diskurs och en 
entreprenörskapsdiskurs (Axelsson et al, 2015), entreprenörskapspedagogik 
(Dahlstedt & Hertzberg, 2011), entreprenöriell undervisning (Dahlstedt & 
Hertzberg, 2012), entreprenörskapsutbildning (Berglund et al, 2017), samt 
yttre och inre entreprenörskap (Komulainen et al, 2011; Korhonen et al, 2012). 
Innan jag går vidare med litteraturgenomgången ska jag här reda ut skillnader 
och likheter mellan dessa begrepp och det fenomen som studerats, och då även 
i jämförelse med det fenomen jag själv studerar. 
 
Med syfte att problematisera entreprenörskap och företagsamhet som före-
teelse i svensk skola genomförde Leffler (2006) en studie av införandet av 
                                                        
24 Ett utbildningskoncept som riktar sig till lärare/pedagoger som arbetar med elever från förskoleklass 
till årskurs 5. Konceptet handlar om entreprenöriellt lärande i syfte att utveckla elevernas intresse för 
teknik, naturvetenskap, uppfinningar och entreprenörskap. (www.snilleblixtarna.se) 

 

54 

One might think of entrepreneurship as a form of self-govern-
ment and as such it shapes a specific way of understanding the 
self, a particular subjectivity. However, it cannot be determined 
how the active subject enacts subjectivities in diverse situations 
or how governing practices are translated, and thus transformed. 
This form of governmentality depends on a variety of governing 
practices and multiplications of them, which entails translations 
and transformations of governing practices. It leaves place for 
variations on the discourses of career education to emerge, along 
with re-negotiations of subjectivities. (Bengtsson, 2014 s. 372-
373) 

 
Forskare som svarat an på detta behov studerar hur de subjektiviteter som 
produceras som ideal i t ex policydokument tas upp av elever och studenter 
(Varman et al, 2011; Laalo & Heinonen, 2016; Lindster Norberg, 2017), unga 
vuxna (Brunila, 2012; Siivonen & Brunila, 2014) och lärare (Komulainen et 
al, 2011; Korhonen et al, 2012; Axelsson et al, 2015). Utifrån ett styrnings-
perspektiv låter de synliggöra maktutövningens praktiker som förenar makro- 
och mikronivån (jmf Rose, 1992). Det öppnar även upp för att, utöver att 
studera vad som förstärks och vad som marginaliseras, även synliggöra uttryck 
för motstånd (Bragg, 2007; Ball & Olmedo, 2013). 
 
Rose (1999) översättningsbegrepp handlar om att synliggöra kopplingarna 
mellan makro- och mikronivån så att det går att förstå hur styrningen görs 
möjlig. Utifrån översättningsbegreppet kan jag se att Berglund (2013), 
Berglund et al (2017) och Axelsson et al (2015) implicit har intresserat sig för 
aspekter av detta kopplingsskapande i den svenska kontexten och Laalo och 
Heinonen i den finländska kontexten (2016). Axelsson et al (2015) tar ut-
gångspunkt i regeringens strategi för entreprenörskap i utbildningssystemet, 
presenterad 2009, vilken medförde att Skolverket fick överta ansvaret för 
entreprenörskap i utbildningssystemet. De undersöker kopplingsskapandet 
genom att studera ansökningar om finansiering till kompetensutveckling för 
lärare i syfte att implementera strategin. De sökande utbildningsorganisa-
törerna är såväl offentliga som privata aktörer, t ex kommuner, företag och 
ideella föreningar. Genom att intressera sig för kompetensutvecklings-
programmet som en styrningsteknologi bidrar Axelsson et al (2015) till att 
visa på hur Skolverkets utbildningsprogram möjliggör styrning på distans. 
Detta genom att kommuner och andra organisationer ges möjlighet till att, 
genom projekt, bidra till att skapa kopplingar mellan policy och praktik och 
därmed fostra den entreprenöriella medborgaren.  
 
Berglund (2013) och Berglund et al (2017) synliggör å sin sida aspekter av 
detta kopplingsskapande genom att sätta utbildningskoncept i entreprenörskap 



 

57 

fostran av en entreprenöriell medborgare. Begreppet entreprenörskapsut-
bildning används även av forskare som utforskar detta område utifrån andra 
teoretiska perspektiv och ansatser (t ex Seikkula-Leino et al, 2010; Moberg, 
2014).  
 
Det används således en hel del olika begrepp för att tala och synliggöra hur 
entreprenörskap tar form i undervisning. När jag i avhandlingen intresserar 
mig för hur entreprenörskap tar gestalt i undervisningen ur ett styrningsper-
spektiv är det de ’breda’ diskurserna som är i fokus. Det beror på att de breda 
diskurserna produceras med ett språk om att forma en specifik entreprenöriell 
medborgare (jmf Axelsson et al, 2015; Lindster Norberg, 2016a). Ett empiriskt 
fenomen som de breda diskurserna synliggör benämns i Sverige för 
entreprenöriellt lärande (jmf t ex Axelsson et al, 2015), vilket också är det 
fenomen som jag själv studerar. 
  
I denna litteraturgenomgång använder jag begreppet entreprenörskapsut-
bildning och även uttrycket entreprenörskap i undervisning som ett paraply-
begrepp för både den smala diskursen och de breda diskurserna. Trots risken 
för begreppsförvirring kommer jag att i möjligaste mån använda respektive 
forskares begrepp när jag rapporterar om diskussioner och resultat från deras 
studier av entreprenörskap i undervisning. Läsningen underlättas av att ha i 
minnet att det är de breda diskurserna som är i fokus när jag diskuterar 
entreprenörskap i undervisning som en styrningsteknologi. Jag inleder dock 
nästa avsnitt med en diskussion om hur den smala diskursen skapat motstånd 
hos lärare och rektorer, medan de breda diskurserna omfamnats. 

Entreprenörskap i undervisning som 
styrningsteknologi 
Leffler (2006) lyfter fram att företagsdiskursen i undervisning är konkret och 
något som skolan tydligt kan visa upp och även lätt kan få uppmärksamhet för 
från lokalsamhället. Samtidigt lyfter Leffler spänningar och motstånd i den 
svenska kontexten, att det inte riktigt är accepterat att arbeta med företagande i 
skolan. Detta motstånd och dessa spänningar bland lärare och rektorer 
bekräftas av Backström-Widjeskog (2010) och Berglund och Holmgren 
(2013). Liknande spänningar rapporteras också om från den finländska kon-
texten. Komulainen et al (2011) visar att även där är spänningar kopplade till 
synen på entreprenörskap som företagande. De lärare och lärarstuderande som 
de intervjuade såg företagandet som ett uttryck för kapitalism i termer av 
konkurrens, individualism och som något som eleverna skulle skyddas från. 
Lärarna oroade sig för att idén om konkurrens skulle främja egoism bland 
eleverna och bidra till att skapa ojämlikhet. För dem stod individuella och 
privata intressen i konflikt till hur de såg på skolans kollektiva mål och 
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entreprenörskap i de lägre nivåerna (år 4–6) av utbildningssystemet. Leffler 
beskriver och diskuterar hur entreprenörskap får olika betydelse i olika skol-
kontexter och att det inte finns en enhetlig diskurs. Leffler synliggör två 
diskurser, en företagande eller en företagsam diskurs. Den företagande 
diskursen är inriktad på olika former av affärsverksamhet, t ex att driva ett 
café på skolan. Axelsson et al (2015) skildrar i sina analyser av projekt-
ansökningar till Skolverket för perioden 2009 – 2013 även de en diskurs som 
kan kopplas till företagande och som de benämner för en entreprenörskaps-
diskurs. Den produceras genom ett språk som rör företagande och utveckling 
utifrån ekonomiska värden. Den företagsamma diskursen, argumenterar 
Leffler, etiketterar istället en ’bredare’ syn på entreprenörskap som är inriktad 
på att utveckla förmågor som kreativitet, ansvar, självförtroende, initiativ-
förmåga och samarbetsförmåga.  
 
Denna företagsamma diskurs visar Axelsson (2015) produceras i projekt-
ansökningar i samband med att entreprenörskap skrivs in i de svenska 
nationella läroplanerna 2011, där språket som används rör utveckling av 
elevers entreprenöriella kompetenser såsom flexibilitet, kreativitet, själv-
ständighet, motivation, problemlösande, initiativtagande, och samarbetsför-
måga. Dessa kompetenser är av betydelse för eleven oavsett en framtid som 
arbetstagare eller företagare. Dessutom redogör Axelsson et al (2015) för en 
tredje bredare diskurs, en entreprenöriell diskurs, som de menar representerar 
ett entreprenöriellt förhållningssätt. De gör skillnad mellan den företagsamma 
diskursen som beskrivs som isolerade kompetensutvecklingsaktiviteter och 
den entreprenöriella diskursen som synliggör ett entreprenöriellt förhållnings-
sätt. Detta förhållningssätt ska genomsyra hela utbildningssystemet och om-
fatta alla elever och lärare, och även inkludera det omgivande samhället som 
en resurs för elevers lärande.  
 
Dahlstedt och Hertzberg använder begreppen entreprenörskapspedagogik 
(2011) och entreprenöriell undervisning (2012) och även de studerar hur entre-
prenörskap förknippas med att fostra elever med entreprenöriella kompetenser. 
Motsvarande begrepp är inre entreprenörskap (internal entrepreneurship) i den 
finländska utbildningskontexten (Komulainen et al, 2011; Korhonen et al, 
2012) och företagsam undervisning (enterprise education) i den australiensiska 
kontexten (Down, 2009). Korhonen et al (2012) och Komulainen et al (2011) 
använder även begreppet yttre entreprenörskap (external entrepreneurship) 
som kan kopplas till den företagande diskursen (Leffler, 2006) och entre-
prenörskapsdiskursen (Axelsson et al, 2015) och som sätter entreprenörskap 
som företagande i fokus. Samtidigt används begrepp för att även innefatta hela 
fenomenet. Komulainen et al (2011), Korhonen et al (2012) och Berglund et al 
(2017) använder entreprenörskapsutbildning som ett paraplybegrepp för både 
den ’smala’ diskursen som rör företagande och de ’breda’ diskurserna som rör 
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Användningen av självteknologier är inget nytt utan ett led i en generell ut-
veckling som syftar till att fostra den framtida medborgaren i undervisning 
utan att använda disciplinerande och begränsande tekniker (Dahlstedt & 
Hertzberg, 2011). Att arbeta med elevers kompetenser såsom självtillit, själv-
förtroende, problemlösning och samarbetsförmåga är inget nytt. Detta fokus 
på kompetenser är synligt i t ex svenska läroplaner även innan entreprenörskap 
formuleras i nationella och övernationella policydokument (t ex Leffler, 2006; 
Dahlstedt & Fejes, 2017). Kompetenserna har dock fått en tydlig riktning – 
entreprenörskap – oavsett på vilken arena entreprenörskapet ska ta sig i 
uttryck. 

Den entreprenöriella medborgaren och eleven i 
policydokument och läroplaner  
Vad diskuteras då i den forskning som intresserar sig för entreprenörskap i 
undervisning ur ett styrningsperspektiv genom att studera olika typer av styr-
dokument? Många diskussioner rör subjektiviteter som den entreprenöriella 
eleven, studenten och medborgaren. Bland de forskare som studerar entre-
prenörskap i det svenska utbildningssystemet genom såväl nationella som 
övernationella policydokument och nationella läroplaner har flera bidrag 
gjorts av Dahlstedt i samarbeten med Hertzberg (2011; 2012; 2014) och Fejes 
(2017). De har i likhet med Down (2009) främst inriktat sig på policy-
dokument och läroplaner som rör ungdomsskolan, med den skillnaden att 
Down intresserar sig för den Australiensiska kontexten. Lolich (2011) och 
Bengtsson (2014) analyserar istället policy dokument som rör högre utbildning 
genom dokument som produceras på EU-nivå och i den Irländska kontexten 
(Lolich, 2011). 

 
Dahlstedts och Hertzbergs (2011; 2012) analyser visar att det i nationella 
policydokument finns ett tydligt fokus på målet att forma den entreprenöriella 
eleven och medborgaren. Det är en medborgare som beskrivs med olika kom-
petenser och förmågor. Denna medborgare tar form i svenska nationella 
policydokument, och i EU:s policydokument, vilka för fram behovet av 
entreprenörskap i skola och utbildning (t ex Dahlstedt & Hertzberg, 2012; 
Bengtsson, 2014). Denna medborgare är bland annat en kreativ medborgare 
som både har förmåga och vilja att testa sina idéer och lösa problem 
(Dahlstedt & Hertzberg, 2012; Dahlstedt & Fejes, 2017). Det är en själv-
ständig, flexibel, initiativtagande medborgare som har gott självförtroende. 
Det är också en medborgare som har förmåga att kommunicera och samarbeta 
samt har en vilja att ta ansvar för både sig själv och andra (Dahlstedt & 
Hertzberg, 2012; Bengtsson, 2014; Dahlstedt & Fejes, 2017). Policydokument, 
som rör entreprenörskap i högre utbildning, frammanar också bilden av en 
entreprenöriell medborgare som är kreativ, likställt med innovativ, och som 
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värdegrund i form av ”rättvisa, delaktighet och välfärd” (Komulainen et al, 
2011 s. 362). Detta överensstämmer med Berglund och Holmgren (2013) som 
i sina studier av svenska skolor visar hur förståelsen av entreprenörskap som 
företagande och som en ekonomisk diskurs skapar spänningar och motstånd 
hos lärare. Detta motstånd mot entreprenörskap som företagande kan således 
ses som ett motstånd mot en förstärkning av nyliberala diskurser och ett 
’marknadstänk’ i skolorna.  

 
Istället visar studier hur lärare omfamnar den bredare tolkningen av 
entreprenörskap som ett förhållningssätt med fokus på att fostra elevers 
entreprenöriella kompetenser (t ex Komulainen et al, 2011; Korhonen et al, 
2012). I den finska skolan ses det inre entreprenörskapets fokus på att fostra 
den entreprenöriella eleven och den framtida entreprenöriella medborgaren 
mer ligga i linje med skolans uppdrag och värdegrund (Komulainen et al, 
2011). Detta trots att den breda företagsamma diskursen är svår att visa upp 
och utvärdera, till skillnad mot entreprenörskap som företagande (Leffler, 
2006). En förklaring som Komulainen et al (2011 s. 342) diskuterar är att 
fokuset på att fostra elevers kompetenser som initiativtagande, flit och 
självständighet uppfattas som ”universella och naturliga pedagogiska mål” av 
de finländska lärarna. 
 
Den form som entreprenörskap tar i undervisning genom de breda entre-
prenörskapsdiskurserna, och som lärare då har lättare att omfamna, diskuteras 
av governmentalityforskare i termer av styrning. Komulainen et al (2011) an-
vänder begreppet styrningsteknologi och Dahlstedt och Hertzberg (2014) 
begreppet självteknologi för att förstå detta fenomen. Förståelsen av de breda 
diskurserna som styrningsteknologier bygger dels på att policydokument och 
utbildningsmaterial genomsyras av förväntningar om en framtida entreprenör-
iell medborgare där de breda diskurserna producerar en entreprenöriell elev 
som ideal (jmf Dahlstedt & Hertzberg, 2014; Lindster Norberg, 2016a; 
Berglund et al, 2017). Dels bygger förståelsen på att unga själva ska vilja ta 
positionen som den entreprenöriella eleven och genom självreglering vilja ut-
veckla entreprenöriella kompetenser som självtillit, självständighet, initiativ-
kraft, flexibilitet, motivation och problemlösningsförmåga (jmf Dahlstedt & 
Hertzberg, 2014). Detta ligger i linje med Bengtsson (2014) som argumenterar 
för att entreprenörskap även i högre utbildning fungerar som en självteknologi 
och inte ett påbud. Som självteknologi beskriver Bengtsson (2014) policy-
diskursen rörande entreprenörskap och dess fokus på kompetenser som ett er-
bjudande om en ny relation till oss själva. För Bengtsson innebär det att vi, 
utifrån den entreprenöriella EU-medborgare som beskrivs i policydokument, 
’måste’ reflektera över hur vi är och hur vi bör vara, hur vi agerar och bör 
agera, och reflektera över hur vi lever vårt liv jämfört med hur vi bör leva vårt 
liv.  
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i undervisning med fokus på att fostra elevers kompetenser (Komulainen et al, 
2011). Det beror delvis på att kompetenser som kreativitet, problemlösning, 
ansvar och självförtroende är förmågor som är välbekanta för lärare i de 
skandinaviska skolorna (Dahlstedt & Fejes, 2017; Komulainen et al, 2011) 
och har förekommit i tidigare läroplaner (jmf Leffler, 2006; Dahlstedt & Fejes, 
2017).  
 
Dahlstedt och Fejes (2017) visar dock hur innebörderna av de till synes 
oproblematiska och för givet tagna begreppen ansvar och problemlösning har 
förändrats över tid i de svenska läroplanerna. Beträffande ansvar illustrerar 
Dahlstedt och Fejes (2017) en förändring i diskursen som rör relationen 
mellan medborgare. Medan den medborgare som produceras i läroplanerna 
från 1960- och 1980-talen tar ansvar för andra och formas för att visa 
solidaritet med andra och särskilt de svaga, tar istället medborgaren i läro-
planerna från 1990-talet och 2010-talet gestalt med ett ansvar främst för sig 
själv. Läroplanen från 2011 innefattar en idé om att ansvar är kopplat till sam-
arbete: ”att eleverna ska få möjlighet att ta initiativ och ansvar samt utveckla 
sin förmåga att arbeta såväl självständigt som tillsammans med andra” 
(Skolverket, 2011a). Dahlstedt och Fejes argumenterar för att denna sam-
arbetsförmåga handlar om individens relationer på arbetsmarknaden. Det inne-
bär att den entreprenöriella medborgaren endast relaterar till några få när-
maste, medan den medborgare som produceras i de äldre läroplanerna istället 
tar gestalt med större fokus på ansvar gentemot andra människor och sam-
hället generellt (Dahlstedt & Fejes, 2017). Ett betydligt större sammanhang 
således.  
 
På ett liknande sätt visar Dahlstedt och Fejes (2017) att förmågan att lösa pro-
blem har skiftat i betydelse sedan 1960-talet. I den nuvarande läroplanen 
produceras problemlösande som en entreprenöriell förmåga som behövs för att 
ständigt lära och möta en föränderlig och osäker framtid. Problemlösande 
produceras därmed som ett mål. I läroplanerna från 1969 och 1980 produceras 
istället problemlösande som ett medel. Utifrån idén om att problemlösande 
bidrar till motivation sågs det som en metod för att stödja elevers inlärning. 
Motivation analyseras i de äldre läroplanerna som nyckeln till att fostra mål-
orienterade och laglydiga medborgare. Dahlstedt och Fejes (2017) hävdar att 
detta innebär att den medborgare som beskrevs i 1960- och 1980-talens 
läroplaner producerades med förmåga att aktivt utveckla samhället, det 
gemensamma, medan den entreprenöriella medborgare som formas i 2011-års 
läroplan istället tar gestalt med att utveckla sig själv för att möta en osäker 
framtid:  
 

Today, problem-solving is construed as needed in order to face 
the changing future. Such skills are among those skills needed 
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även har förmåga att realisera idéer genom att kunna planera och hantera 
projekt så att uppsatta mål nås (jmf t ex Bengtsson, 2014). Bengtsson (2014) 
rapporterar om att medborgaren i policydokument för högre utbildning tar 
form med ett tydligare fokus på att hantera osäkerhet, och då med betoning på 
förmågan att hantera risk. Dahlstedts och Fejes (2017) analyser av de svenska 
läroplanerna visar att den ideala entreprenöriella medborgaren beskrivs med 
förmågan att omvandla problem till möjligheter och en vilja att hela tiden lära 
om och lära nytt. Det senare visar en nära koppling mellan diskursen om 
livslångt lärande och diskursen om entreprenörskap i undervisning (jmf Fejes, 
2006; Dahlstedt & Fejes, 2017). 
 
I styrdokumenten finns därmed en stark betoning på fostrandet av specifika 
kompetenser som självständighet, flexibilitet, initiativtagande, kreativitet, an-
svar samt förmåga att lösa problem och hantera risker. Dessa förmågor och 
kompetenser värderas i samhällen som genomsyras av nyliberala strömningar 
och tas för givet som något positivt och eftersträvansvärt (jmf Keddie, 2016; 
Laalo & Heinonen, 2016). Dahlstedt och Fejes (2017) visar i likhet med 
Siivonen och Brunila (2014) att dessa kompetenser är tätt sammanlänkade 
med konstruktionen av en återkommande problembeskrivning om en ständigt 
föränderlig framtid: 

 
Within the discourse on entrepreneurship education, the problem 
that is identified is the changing present, with globalisation and 
competition on a global scale. With the increasing speed of 
change, and its associated economic challenges, the logic con-
strued is that there is a need for a different and better model of 
education. Through entrepreneurship education, the hope is that 
a ‘new’ and different student will emerge, one who can adapt to 
the changing present with skills such as a willingness to test 
ideas and solve problems, and who has a sense of responsibility 
for themselves and others. These ideas thus become taken for 
granted, neutralised and are even seen as devoid of power, and 
therefore they are problematic or even dangerous and in need of 
further scrutiny. (Dahlstedt & Fejes, 2017 s. 6) 

 
Dahlstedt och Fejes (2017) argumenterar för att dessa problembeskrivningar 
och antaganden, där entreprenörskap i undervisningen konstrueras som 
lösning för en bättre undervisning, har blivit för givet tagna och behöver 
granskas. De gör sitt bidrag genom analyser av hur entreprenörskapsdiskursen 
formas i de nationella läroplanerna från 2011 för grundskolan och genom att 
analysera innebörder av begreppen ansvar och problemlösning i grundskolans 
nuvarande och äldre läroplaner (de svenska läroplanera från 1969, 1980, 1994 
och 2011). Jag nämnde tidigare att lärare har lätt att omfamna entreprenörskap 
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skapa konkurrenskraft. Utbildning omvandlas härmed från en 
social rättighet till en vara; både inåt, i relation till den egna 
befolkningen, och utåt, gentemot den omgivande världen. 
(Dahlstedt & Hertzberg, 2011 s. 183) 

 
Detta kan ses som ett skifte från att genom utbildning utjämna ekonomiska 
skillnader till att genom utbildning skapa ekonomisk tillväxt. Det innebär att 
även om lärare gör motstånd mot entreprenörskap som företagande – vilket 
kopplas till kapitalism (jmf t ex Komulainen et al, 2011; Berglund & 
Holmgren, 2013) – länkas elever trots allt till marknaden genom entre-
prenöriellt lärande (Dahlstedt & Hertzberg, 2012). Detta genom att entrepre-
nöriell undervisning – den breda diskursen i policydokumenten – producerar 
en form av det företagsamma jaget:  
 

In the vision of the entrepreneurial school, it becomes logical and 
natural to emphasize the value education has for the economic 
system. In conclusion, entrepreneurial education may be seen as 
a particular kind of governmentality, connecting students and 
their subjectivity to the rationality of the market (Dahlstedt & 
Hertzberg, 2012 s. 242). 

 
Detta företagsamma jag kopplar Dahlberg och Hertzberg till den företag-
samma subjektivitet som utgör grunden för synen på människan i det 
nyliberala tänkandet. I linje med Rose (1998) beskriver de denna subjektivitet 
som en företagsam subjektivitet som gör ett företag av sig själv och sitt liv, 
som således planerar och investerar i självet för att bli konkurrenskraftig på 
marknaden och för att ge bästa möjliga framtida avkastning (jmf även Rose, 
1998; Bröckling, 2005). Denna subjektivitet produceras således med förmåga 
att sätta mål för sig själv och att nå dem. Det gör att elevers subjektiviteter, hur 
de tänker att de bör vara och agera, kopplas till marknaden. Det betyder att 
Dahlstedt och Hertzberg (2012) synliggör hur entreprenöriellt lärande öppnar 
upp för en ekonomisering av såväl skolor, lärare, elever, utbildning, etc. 
 
Denna ekonomisering av livet avspeglas även i policydokument rörande högre 
utbildning (Lolich, 2011; Bengtsson, 2014). Lolich (2011) har t ex i sina 
analyser av högre utbildning funnit att det ideal och den subjektivitet som 
beskrivs i irländska policydokument är en självförsörjande och rationell 
medborgare. Den är jämförbar med den EU-medborgare, som Bengtsson 
(2014) ser konstrueras i EU:s policydokument rörande entreprenörskap som 
karriärsval; en medborgare som vill och kan ta aktivt ansvar för sin egen 
karriär. Som Lolich påpekar handlar detta framför allt om en medborgare som 
behövs för ekonomisk framgång. Det är en medborgare som konstrueras vara 
förberedd för det offentliga rummet – att vara produktiv i arbetslivet. Lolich 
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for students to constantly learn, and hopefully, they provide the 
basis for the development of a constant desire and will for 
learning. Going back to the curriculum from 1969 and 1980, 
problem-solving was instead connected to ideas about mot-
ivation, and as a way to help students learn in school, and thus 
shaped citizens who could be active in the development of 
society. (Dahlstedt & Fejes, 2017 s. 11) 

 
Jag tolkar Dahlstedt och Fejes som att de äldre läroplanerna producerar en 
medborgare för ett samhälle som konstrueras som mer stabilt eller som det 
finns tydligare visioner om, medan medborgaren i 2011 års läroplaner 
produceras för ett samhälle som konstrueras som mer diffust och upplöst i en 
osäker framtid.  
 
Dahlstedt och Hertzberg (2011) menar även, i likhet med Down (2009) och 
Lindster Norberg (2016a), att betoningen på kompetenser som kreativitet, 
flexibilitet, initiativförmåga och självständighet är uttryck för en medborgare 
som produceras som anställningsbar och därmed till nytta för sig själv och för 
(arbets-)marknaden. Down intresserar sig för hur anställningsbarhet produ-
ceras genom australiensiska initiativ rörande de breda entreprenörskaps-
diskurserna i undervisning. Han argumenterar för att denna anställningsbarhet 
utgår från antagandet om att det som är gott för företag också är gott för skola 
och samhälle. Det är ett antagande som Down problematiserar och utmanar 
(tillsammans med hela detta forskningsfält). Produktionen av en anställnings-
bar medborgare kopplar Dahlstedt och Hertzberg (2011) till ett skifte i synen 
på utbildning som en social rättighet och ett verktyg för att utjämna sociala 
och ekonomiska skillnader till att bli ett verktyg för att fostra medborgare för 
arbetsmarknad och konkurrenskraft25:  
 

Fokus för skolans fostran av framtida medborgare har här allt 
mer kommit att riktas mot arbetsmarknaden och den överordnade 
målsättningen för skolans verksamhet bestående allt mer i att 

                                                        
25 Denna idé om utbildning som ett verktyg för marknaden visar Dahlberg och Hertzberg (2011) är 
resultatet av ett skifte i synen på utbildningens funktion i samhället. Det är ett skifte från att utbildning 
setts som ett verktyg för kollektiv nytta för individen och arbetsmarknaden. De beskriver med stöd av 
bl a Lindensjö och Lundgren (2000), Schüllerqvist (1995) och Englund (1993 i Dahlberg & Hertzberg 
(2011 sid 182-185) att det övergripande målet med den utbildningsmodell som i socialdemokratisk 
anda formades efter andra världskriget var att utjämna sociala och ekonomiska skillnader och därmed 
fungera som ett lindrande verktyg mot kapitalismen och dess effekter i termer av att skapa skillnader 
mellan människor och grupper av människor. Det ärr en modell som beskrivs vila på principer som 
icke-segregering, social utjämning, jämlikhet, generell medborgarkompetens och ett offentligt 
utbildningsansvar (Schüllerqvist 1995 i Dahlberg & Hertzberg, 2011 sid 183). I förskjutningen mot 
synen på utbildning som privat nytta, som började i slutet av 1980-talet och som tar sig tydliga uttryck 
i Friskolereformen 1992 införs gradvis det marknadsorienterade synsättet med betoning på individuell 
valfrihet, individuellt ansvar, effektivitet och konkurrens som genomsyrar synen på utbildning i dag. 
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(2013) och Berglund et al (2017). Dessa produceras som stöd för hur lärare 
verksamma i ungdomsskolan kan fostra den entreprenöriella medborgaren 
eller som aktiviteter riktade direkt till deras elever. Berglund (2013) har bl a 
analyserat Skolverkets kunskapsöversikt26 och de elva utbildningskoncept som 
beskrivs där. Samtliga koncept utgår från idén om att entreprenörskap i 
undervisningen är mer än företagande och att det handlar om att fostra de 
entreprenöriella kompetenserna. Dessa koncept har en gemensam nämnare i 
hur de generellt beskrivs med termer som ”roligt”, ”spännande” och ”äventyr” 
(Berglund, 2013 s. 728). Roligt kopplas till förmågan att pröva om och om 
igen, och med hjälp av ett positivt tänkande övervinna misslyckanden för att 
lyckas. Utbildningskoncepten ska fostra elever till innovatörer, utveckla deras 
potential genom att utforska sina intressen och preferenser, och att bli 
”extroverta berättare som kan kommunicera sina idéer” (Berglund, 2013 s. 
728 egen översättning). Detta fokus på elevers intressen uppmärksammas även 
av Axelsson et al (2015). Berglund visar även att utbildningskoncept och ut-
bildningsmaterial beskriver ett företagsamt jag i termer av anställningsbarhet.  
 
Precis som diskursen om livslångt lärande producerar den vuxne som den som 
ständigt lär och som utifrån egna val ständigt utvecklar och utbildar sig (Fejes, 
2006) producerar utbildningskoncepten entreprenöriella elever som ständigt 
arbetar med att utveckla sig själva för att bli nyttiga för marknaden. I ut-
bildningskoncepten är det återkommande elevers intressen som utgör grunden 
för denna personliga utveckling. Samtidigt diskuterar Berglund (2013) nack-
delarna med att elevsubjektiviteten produceras med detta ständiga fokus på det 
egna jaget och dess utveckling (snarare än att söka kunskap) och drar slut-
satsen att det företagsamma jag som produceras aldrig kan erövras fullt ut – 
eleverna kan alltid bli mer entreprenöriella. I den bemärkelsen, menar 
Berglund, blir det svårt för elever att vara nöjda med sig själva. De breda 
entreprenörskapsdiskurserna tar genom utbildningskoncepten form med en ny 
måttstock mot vilken vi ska mäta oss själva (jmf Berglund, 2013). Det är även 
en subjektivitet som produceras med en medvetenhet om att deras intressen 
och passioner har ett värde (Berglund, 2013). På utbildningskonceptnivån tar 
sig ekonomiseringen av livet i dessa koncept sig i uttryck genom att intressen 
och drömmar får en riktning – entreprenörskap eller anställningsbarhet.  
 
Berglund (2013) intresserar sig således i linje med andra styrningsforskare för 
att synliggöra och förstå eventuella baksidor med de subjektiviteter som 
produceras i policy (jmf Down, 2009; Lolich, 2009; Dahlstedt & Hertzberg, 
2011) och även i utbildningskoncept och utbildningsmaterial. Berglund et al 
(2017) ger sitt bidrag till denna diskussion genom analyser av utbildnings-
material från tre utbildningskoncept från den svenska kontexten. De synliggör 
                                                        
26 Kunskapsöversikten heter Skapa och våga: Om entreprenörskap i skolan och publicerades av 
Skolverket 2009 (Skolverket, 2009a). 
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(2011) saknar i detta en förberedelse för ett relationellt liv i termer av 
ömsesidigt beroende, vårdande och att vara centrerad på andra, och inte bara 
sig själv – t ex att vara medmänniska. Detta är således kompetenser och sätt att 
vara som entreprenörskapsdiskursen marginaliserar. Det innebär att för-
beredelser inför t ex vårdande professioner och det privata livet till viss del 
’undermineras’. Bengtsson pekar på att diskursen i policy producerar 
entreprenörskap som en social praktik som hela tiden är närvarande. Ingen av 
oss undslipper således att jämföra sig själv med den ideala bilden av den 
entreprenöriella medborgaren (jmf även Berglund, 2013). Detta kan vi förstå 
som ett uttryck för att det företagsamma jaget har ontologisk prioritet (jmf du 
Gay et al, 1986) och påverkar andra subjektiviteter. Det företagsamma jaget 
antar genom de breda entreprenörskapsdiskurserna kopplat till utbildning en 
explicit form.  

Den entreprenöriella medborgaren och eleven i 
utbildningsmaterial – aspekter av 
översättningsprocessen  
Sammantaget visar genomgången av den forskning som intresserar sig för 
policydokument och läroplaner hur entreprenörskap i undervisningen för-
knippas med fostran av en entreprenöriell medborgare med specifika 
kompetenser. I policydokument om entreprenörskap i undervisningen pro-
duceras den grundläggande och ’nyliberala’ subjektiviteten enterprising self, 
vilken där tar sig explicita former. Den ansvarsfulla, självständiga, sam-
arbetande, problemlösande medborgare som produceras i styrdokument för de 
lägre nivåerna i utbildningssystemet är jämförbar med den medborgare som 
beskrivs i policydokumenten rörande de högre nivåerna, förutom ett starkare 
fokus på förmågan att ta risker och att hantera osäkerhet (jmf Bengtsson, 
2014). De medborgare som synliggörs kopplas tydligt till anställningsbarhet, 
marknaden och ekonomisk nytta. Nu vänder jag intresset mot den forskning 
som intresserar sig för aspekter av översättningsprocessen, som möjliggör 
styrningen på distans; hur elev- och studentsubjektiviteter produceras i 
projektdokument och undervisningsmaterial (Berglund, 2013; Axelsson et al, 
2015; Berglund et al, 2017) och hur de kan förstås. Jag diskuterar även studier 
som visar hur den entreprenöriella subjektiviteten tas upp av elever i de lägre 
nivåerna i utbildningssystemet (Komulainen et al, 2011; Korhonen et al, 2012; 
Lindster Norberg, 2017) och av studenter i de högre nivåerna (Varman et al, 
2011; Siivonen & Brunila, 2014; Laalo & Heinonen, 2016) och således har 
arbetat med intervjumaterial. 
 
Forskare som analyserar utbildningskoncept och de utbildningsmaterial som 
produceras av subjektivitetsexperter i den svenska kontexten är Berglund 
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(2011) saknar i detta en förberedelse för ett relationellt liv i termer av 
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Forskare som analyserar utbildningskoncept och de utbildningsmaterial som 
produceras av subjektivitetsexperter i den svenska kontexten är Berglund 
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som blir entreprenör i sitt eget liv och själv blir den som driver och tar ansvar 
för sin egen lärprocess (jmf Axelsson, 2017 Paper III s. 15). Förhållningssättet 
aspirerar dock även på lärarna. Denna forskning diskuterar således ytterligare 
en aspekt av hur det företagsamma jaget sprids, tar sig olika uttryck och inte 
undslipper någon att jämföra sig med. 

Den entreprenöriella medborgaren och eleven i 
lägre utbildningsnivåers praktik – aspekter av 
översättningsprocessen 
Vad vet vi då om hur dessa entreprenöriella subjektiviteter tas upp av elever, 
studenter men även av lärarna? Komulainen et al (2011), Korhonen et al 
(2012) och Lindster Norberg (2017) rapporterar från de lägre nivåerna i de 
finländska och svenska utbildningssystemen. Korhonen et al (2012) och 
Komulainen et al (2011) undersöker hur förskole- och grundskolelärare skapar 
mening kring entreprenörskapsutbildning och vilken typ av elev som 
konstrueras som ideal i detta sammanhang. I båda studierna konstateras att 
lärarna använder en inre entreprenörskapsdiskurs som resurs genom att 
fokusera på fostran av elevers attityder och beteenden och således associerar 
entreprenörskapsutbildning med att fostra företagsamma elever. Korhonen et 
al (2012) drar slutsatsen att den företagsamma elev som tar form i deras 
material ligger mycket nära skolans egna diskurser och att den producerades 
inom ramen för idealet om den goda eleven. Den företagsamma eleven 
beskrivs som ansvarsfull vad gäller skolarbetet och med en glädje att lära, och 
även som envis och med en vilja att förverkliga sig själv:  
 

En elev som tar skolarbete på allvar, inte ger upp trots miss-
lyckande, både kan och vill förverkliga sin medfödda potential 
för samhällets skull, och är en elev som inte lär sig utifrån yttre 
krav utan utifrån glädjen att lära sig. (Korhonen et al, 2012 s. 8 
egen översättning) ) 

 
Det innebär att den företagsamma eleven i Korhonen et als (2012) material tar 
form utan att idén om betydelsen akademisk kunskap och flit ifrågasätts. I sin 
analys menar de att det nyliberala företagsamma jaget som produceras i policy 
inte tar sig ett tydligt uttryck i lärarnas praktik och att pedagogisk styrning 
därför inte är helt förutbestämd. De lyfter dock just detta att eleven ständigt 
ska lära sig och utvecklas som en möjlig tolkning av nyliberala influenser. 
Komulainen et al (2011) är tydligare med att den företagsamma elev som för-
skolelärare och grundskolelärare beskriver i deras material inspireras av ny-
liberala diskurser. Konstruktionen av den företagsamma eleven som ständigt 
ska lära och utveckla sig är då bara en aspekt. I deras material produceras en 
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hur utbildningskoncept i entreprenörskap producerar entreprenöriella subjekt-
iviteter som hämtar inspiration från diskurser om maskulinitet. Detta sker dels 
genom att de studerade utbildningskoncepten fokuserar på teknik och 
vetenskap. Det innebär att elevers kreativitet får en ’maskuliniserad riktning’ 
och att vissa mansdominerade samhällssektorer lyfts fram som vitala för 
ekonomisk överlevnad och utveckling. Dels produceras företagsamma jag som 
hämtar inspiration från affärsmannen, en disciplinerad, gladlynt och väl-
uppfostrad subjektivitet. Det är en subjektivitet som produceras som en lag-
spelare, och dessutom en disciplinerad och hårt arbetande sådan. Argumenta-
tionen för denna subjektivitet är att eleverna förväntas ta ansvar för entre-
prenörskap i linje med ’affärsmannen’. Jämfört med det självfokuserade före-
tagsamma jag som tidigare diskuterats tar denna ’affärsman’ sig ett oväntat 
och annorlunda uttryck. Det företagsamma jaget kan således ta sig lite skilda 
uttryck i policy och olika utbildningskoncept. Berglund et al (2017) noterar 
dock att det företagsamma jag som konstrueras till viss del även gör motstånd 
mot diskurser om maskulinitet. Detta genom att det företagsamma jaget 
produceras utan att inspireras av idealet om entreprenören som den store 
västerländske hjälten, vilken t ex Ogbor (2000) diskuterar. Samtidigt 
omöjliggörs diskurser om femininitet. Det medför att Berglund et al (2017) i 
linje med Lolich (2009) synliggör hur entreprenörskap i undervisning tonar 
ner sätt att vara som handlar om t ex att relatera till andra genom att vara 
omtänksam och empatisk. Den empatiska och omvårdande sjuksköterskan 
som jag skrev om i det föregående kapitlet blir således ett sätt att vara som 
marginaliseras. Detta görs även tydligt i initiativ med entreprenöriella 
universitet där alla yrkesinriktningar ska lära sig om företagande och 
effektivisering, och deras yrkessubjektiviteter omformas genom att inspireras 
av det företagsamma jaget (jmf t ex Lolich & Lynch, 2017).  
 
Berglund (2013) och Berglund et al (2017) synliggör således aspekter av över-
sättningsprocessen även om intresset inte ligger på hur denna styrning på 
distans går till. Några som däremot gör detta explicit är Axelsson et al (2015) 
som studerar hur ett kompetensutvecklingsprogram för lärare, drivet av 
Skolverket fungerar som en teknologi för att implementera strategin för 
entreprenörskap i utbildningssystemet och fostra den entreprenöriella med-
borgaren. Möjligheten till finansierad kompetensutveckling blir därmed en 
teknologi för att ’nå’ skolorna och lärarna. Vilken roll som de utbildnings-
koncept som Berglund (2013) och Berglund et al (2017) studerar spelar i 
denna teknologi är oklart, det kan dock tänkas att de används för att utbilda 
lärarna. Axelsson et al (2015) synliggör dock hur skolornas ansökningar 
tenderar att i ett senare skede (året 2012) inspireras av en entreprenöriell 
diskurs. Där produceras entreprenörskap som ett förhållningssätt som ska 
genomsyra och omfatta alla lärare, elever, och aktiviteter på skolorna. Det 
företagsamma jaget tar här sig i uttryck som ’den goda studenten’ – en elev 
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utgår från elevens eget ansvar och fria val. Gemensamt är att alla tre skolorna 
deltog i ett treårigt skolutvecklingsprogram där de fick stöd att utveckla 
entreprenöriellt lärande i sina verksamheter. En viktig notering är dock att 
även om det är de breda diskurserna som är i fokus är det den smala, 
företagande diskursen som är den dominanta. Detta genom att eleverna deltar i 
undervisning där de lär sig att starta och driva företag, och ofta relaterar till 
den verksamheten i sina reflektioner. Detta kan också vara en förklaring till att 
de manligt kodade förmågorna är tydliga och även ligger i linje med 
Korhonens et als (2012) genusanalys över lärares syn på eleven som 
entreprenör. 

 
Sammantaget återkommer fokuset på ett företagsamt jag med specifika entre-
prenöriella kompetenser hos både lärare (Korhonen et al, 2012; Komulainen et 
al 2012) och hos elever (Lindster Norberg, 2017). Lindster Norberg, Leffler 
och From (2015) synliggör dock hur lärare och elever betonar skilda 
kompetenser som viktiga inför framtiden. Medan lärarna främst framhåller 
kreativitet, ansvar och initiativtagande betonar eleverna istället social 
kompetens, samarbetsförmåga och ansvar. De noterar även att de förmågor 
eleverna lyfter inte rör lärande och medborgarskap. Lindster Norberg (2016a; 
2016b) menar att detta är ett uttryck för att medborgerliga förmågor som 
handlar om demokratiska värderingar och solidaritet blivit underordnade de 
entreprenöriella kompetenserna och det företagsamma jaget. Det innebär att 
entreprenörskap i undervisningen sätter individen före kollektivet och bidrar 
till en förändring av demokratibegreppets innebörd (jmf även Dahlstedt & 
Fejes, 2017):  

 
Trots att demokrati och solidaritet är det som står som över-
ordnat i läroplanen har nu således individen blivit överordnat 
kollektivet. Demokratibegreppet har fått en annan innebörd än 
tidigare. Nu handlar demokrati om möjligheten till egna val, 
istället för att tillsammans bygga ett demokratiskt samhälle. 
Styrningen har gått från en yttre makt till att vi ska styra oss 
själva i samklang med det liberala tankegodset. (Lindster 
Norberg, 2016a s. 52) 

 
Medan Bendix Peterson och O’Flynn (2007) och Bragg (2007) synliggör hur 
den nyliberala idén om individens fria val tar sig i uttryck i undervisning visar 
Lindster Norberg hur entreprenörskap förstärker denna idé.  
 
Cervantes (2005) synliggör även hur utbildning i att starta och driva företag 
förstärker nyliberala idéer genom att lokala myndigheter ’lägger’ ansvaret på 
unga individer att lösa arbetsmarknadsproblem. Detta genom att de unga ska 
starta företag, och då även ta stora risker. Cervantes synliggör således en indi-
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företagsam elev som är självständig, flitig och tar eget ansvar och även en 
uppfattning om att alla elever skulle fostras till detta företagsamma jag. 
Komulainen et al argumenterar för att den företagsamma eleven som hela 
tiden ska arbeta på sin potential produceras genom ett språk som fungerar som 
en styrning mot ett ”ökat deltagande, tillit till sig själv och eget ansvar för sig 
själv” (Komulainen et al, 2011 s. 363 egen översättning). De hävdar att detta 
språk som används skapar en ”ny” skillnad mellan de som har förmåga och 
möjligheter att säkra sitt eget välmående och sin egen trygghet och de som inte 
har det (ibid), och att individens självständighet blir centralt för social 
kontroll. Medan lärarna i båda studierna gör tydligt motstånd mot entreprenör-
skap som företagande omfamnar de det inre entreprenörskapet och idén om att 
fostra den företagsamma eleven. Komulainen et al (2011) förklarar detta 
genom att det interna entreprenörskapet som idé faller väl samman med 
skolans traditionella värderingar och idén om att fostra ansvarsfulla och hårt 
arbetande elever. De ser därför den inre entreprenörskapsdiskursen som en 
”trojansk häst” genom vilken nyliberala idéer förs in och får fäste i skolorna.  

 
När Korhonen et al (2012) sedan gör en genusanalys är det dock den yttre 
entreprenörskapsdiskursen som är i fokus. Lärarna använder den som resurs 
för att beskriva vilka av deras elever de såg som entreprenörer. Där sker en 
betoning på praktisk kunskap och medfödda kompetenser. Det företagsamma 
jag som konstrueras där är entreprenören och lärarna inspireras av diskurser 
om maskulinitet. Det är en subjektivitet som lärarna såg att en del pojkar 
antog. Det är också en subjektivitet som produceras i relation till idealet om 
den goda flitiga (akademiska) eleven – en subjektivitet som de endast för-
knippade med flickor. 
 
Lindster Norberg (2017) gör även hon en genusanalys men över hur det före-
tagsamma jaget tas upp bland elever vid tre svenska gymnasieskolor. Lindster 
Norberg (2017) konstaterar att särskilt flickor antog denna företagsamma 
subjektivitet som sin egen genom betoning på hur de kunde utveckla sig 
själva. I den kontext som mest genomsyrades av idén om entreprenörskap i 
undervisning antog flickorna manligt könskodade förmågor som förknippas 
med entreprenörskap: risktagande, självständighet, beslutstagande, själv-
förtroende och konkurrenskraft. Lindster Norberg (2017) argumenterar för att 
entreprenörskap sålunda ”förstärker normer kring kön och manliga förmågors 
överlägsenhet och att det snäva perspektivet är centralt, därmed blir den 
ekonomiska retoriken överordnad” (ibid, s. 40 egen översättning). Vid den 
skolan styrdes eleverna att bli självreglerande aktiva medborgare genom 
skolarbetets fria form. I stor utsträckning fick de ta eget ansvar för att planera 
och genomföra skolarbetet – ett arbete som ofta skedde inom ramen för 
ämnesövergripande samarbetsprojekt som löpte över längre tidsperioder. 
Lindster Norberg kopplar detta till ett uttryck för en nyliberal styrning som 
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företagsam elev som är självständig, flitig och tar eget ansvar och även en 
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fierade sig med och antog som sin egen. En konsekvens av kursen var att den 
kritik som studenterna inledningsvis lyfte mot entreprenörskap och entre-
prenören helt försvann på slutet av kursen. Laalo och Heinonen (2016) 
konstaterar därför att idén om det entreprenöriella förhållningssättet ledde till 
att studenternas engagemang i den entreprenöriella diskursen förstärktes och 
att det företagsamma jaget blev en norm som inte ifrågasattes: 

 
Overall, the entrepreneurial subject appeared as a taken-for-
granted ideal which everyone should pursue in order to succeed. 
(Laalo & Heinonen, 2016 s. 708) 

 
De noterar att kursen som de studerar inte är värdeneutral utan aktivt formar 
studenter mot ett moraliskt och politiskt ideal för hur de ska vara. Detta ideal 
tas således för givet, den höga utbildningsnivån till trots. Laalo och Heinonen 
visar därmed hur en universitetskurs kan fungera som möjliggörare för styr-
ning på distans, och att universitetslärare kan agera som subjektivitetsexperter. 
Johanssons och Rosells (2012) studie av bl a en folkhögskolekurs ligger i linje 
med detta resonemang. 
 
I Varman et als (2011) studie kopplas ett sådant företagsamt jag till marknad-
iseringen av högre utbildning och det nyliberala tankegodset. De studerar 
studenter vid en handelshögskola (business school) i Indien och synliggör 
processer genom vilka studenter fostras till att bli nyliberala subjekt; ansvars-
tagande, aktiva och entreprenöriella. I materialet finns en tydlig nedtoning av 
betydelsen av akademisk kunskap och kritisk reflektion. Detta till förmån för 
anställningsbarhet uttryckt genom väldokumenterade CV och förberedelser 
inför praktik och arbetssökande. Det företagsamma jag som tar form kon-
strueras utifrån en instrumentell rationalitet där nytta handlar om att maximera 
effekten av utbildningen i ekonomiska termer. Varman et al (2011) visar även 
hur denna företagsamma subjektivitet marginaliserar andra sätt att vara. Det 
innebär att viljan att arbeta för ideella organisationer och att intressera sig för 
sociala problem ifrågasätts och undermineras. 

 
Brunila (2012) samt Siivonen och Brunila (2014) synliggör hur det företag-
samma jaget även omformar ungas subjektiviteter genom arbetsmarknads-
projekt för unga arbetslösa vuxna. Brunila (2014) visar hur detta företag-
samma jag tas upp av unga vuxna som formar sig själva som självständiga, 
flexibla och självcentrerade. De unga vuxna antar en subjektivitet där man tar 
eget ansvar för att utveckla sig själva; att själv ta ansvar för sitt lärande och bli 
utbildnings- och träningsbar. Projekten och projektaktörerna fungerar här som 
coacher eller handledare. I detta sammanhang är den breda entreprenörskaps-
diskursen tätt sammankopplad med en terapeutisk diskurs (jmf Brunila & 
Siivonen, 2016). Det är en diskurs som produceras utifrån psykologiska idéer, 

 

70 

vidualisering av risktagande. Samtidigt synliggör hon även att de elever som 
utbildats är väl medvetna om att de fostras till entreprenörer. De är väl med-
vetna om såväl risker som potentiella fördelar. Som jag förstår Lindster 
Norberg (2017) och Cervantes blir den företagande diskursen explicit och 
tydlig, inte bara i undervisning (jmf Leffler, 2006), utan även för eleverna – 
genom att de fostras till entreprenörer. De breda diskurserna däremot blir 
otydligare och fungerar som ”trojanska hästar” för nyliberala diskurser (jmf 
Korhonen et al, 2012). Detta kan förstås som att det inte blir tydligt för elever i 
de lägre nivåerna i utbildningssystemet hur de formas till ett företagsamt jag. 
Det innebär att möjligheterna att göra motstånd minskar och därmed också 
möjligheterna till de fria egna valen. 

Den entreprenöriella medborgaren och studenten i 
högre utbildningsnivåers praktik – aspekter av 
översättningsprocessen  
Hur det företagsamma jaget tas upp av studenter i högre utbildning eller 
vuxenutbildning rapporterar Varman et al (2011), Siivonen och Brunila (2014) 
samt Laalo och Heinonen (2016). Laalo och Heinonen (2016) undersöker hur 
det företagsamma jaget produceras och antas av studerande vid ett finländskt 
universitet. De har studerat företagsekonomistudenter som deltagit i en kurs i 
entreprenörskap som företagande och entreprenöriellt förhållningssätt. Under 
kursens gång breddades studenternas syn på entreprenörskap. Inledningsvis 
producerades i deras berättelser om entreprenörskap och entreprenöriella för-
mågor en subjektivitet som hämtar inspiration från den smala företagande 
diskursen. Där produceras en extremt individualistisk, risktagande, flexibel 
subjektivitet som har en strävan efter individuell framgång i ett ständigt för-
änderligt sammanhang. Det är en subjektivitet som konstrueras med att 
kreativt exploatera möjligheter, instrumentellt nyttja sina kontakter och som 
konstrueras som konkurrenskraftig. Det produceras även en subjektivitet som 
de betecknar som den ansvarsfulla medborgaren – en medborgare som är hårt 
arbetande och engagerad, både privat och i arbetslivet och som ständigt för-
söker utveckla sig själv. Detta är en subjektivitet som beskrivs som fri och 
självständig och som tar ansvar för såväl sin egen som sin gemenskaps 
framgång, och som är passionerat hängiven sina åtaganden. Således hämtar 
studenterna inspiration från både den smala och de breda entreprenörskaps-
diskurserna. Laalo och Heinonen (2016) noterar att det skedde en breddning i 
synen på vad det innebär att vara entreprenöriell i slutet av kursen.  
 
Den breddade synen innebär en nedtoning av företagande och individuell 
framgång till förmån för ett mer generellt användbart entreprenöriellt för-
hållningssätt. Detta är också en subjektivitet som studenterna lättare identi-
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utforskat. Bland undantagen finns Komulainen et al (2011) och Lindster 
Norberg (2016). Komulainen et al (2011) uppmärksammar att lärare i sam-
band med entreprenörskap i undervisning konstruerar sig själva genom att in-
spireras av diskurser om risk. Det innebär att lärarna underförstått accepterar 
den nyliberala idén om en osäker framtid (jmf Hay & Kapitzke, 2009). Deras 
roll är därmed att coacha eleverna och förbereda dem för detta framtida och 
osäkra samhälle genom att göra dem tuffa i skolan (Komulainen et al, 2011). 
Lindster Norberg (2016a) synliggör, utifrån lärares berättelser om entre-
prenöriellt lärande, den osäkra läraren, den frustrerade läraren och den coola 
läraren. Dessa teman handlar dock, som jag ser det, inte om hur lärare bör 
vara, utan snarare hur de förhåller sig till entreprenörskap i undervisningen.  
 
Istället vänder jag blicken mot litteratur, som precis som i inledningen, 
intresserar sig för hur det nyliberala tankegodset tar sig i uttryck i utbildnings-
systemen utan en tydlig koppling till entreprenörskap i undervisningen. Denna 
forskning visar hur relationen elev – lärare förändras och hur läraren 
omdefinieras till leverantör (Connell, 2013) och därmed någon som ska 
tillfredsställa kundens behov. En roll som kompliceras av att lärarens 
profession omfattar myndighetsutövande uppgifter genom examinationer. 
Forskning visar även på hur det nyliberala tänkandet tar sig i uttryck genom 
elevers medbestämmande och egna val (Bragg, 2007). Det innebär en för-
ändring och nedtoning av den självständiga professionella läraren som själv 
bestämmer undervisningens kvalitet (Bragg, 2007). Detta ligger dock i linje 
med synen på eleven som kund och att kvalitet har en tydlig kundorientering 
(Bröckling, 2015). Bragg (2007) menar även att elevens fria val kan ses som 
en form av disciplinering av lärarna. Ball (2003) visar i sin tur på hur 
performativitet fungerar som en teknologi som förändrar hur lärare bör vara 
och deras relationer till elever och kolleger. Med performativitetsbegreppet 
synliggör Ball en av flera teknologier och diskurser som inkorporerats i 
reformer i offentlig sektor i Storbritannien (de andra två är marknaden och 
management). Utifrån en förståelse av performativitet som en diskurs och 
kontrollteknologi används bedömningar och jämförelser som medel för att 
följa upp och kontrollera resultat, genomföra förändringar, och som grund för 
belöningar och sanktioner (jmf Ball, 2003 s. 216). Lärarens performativitet 
blir det sätt med vilket man kan mäta organisationens produktivitet. I Balls 
studie kopplas performativitet till hur en ny lärarsubjektivitet produceras. 
Återigen är det företagsamma jaget i fokus men nu genom att omforma lärares 
sätt att vara: 

 
Within this ensemble, teachers are represented and encouraged to 
think about themselves as individuals who calculate about them-
selves, ‘add value’ to themselves, improve their productivity, 
strive for excellence and live an existence of calculation. They 
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att människors känsloliv i termer av t ex glädje, självförtroende, självinsikt 
och sociala förmågor måste vara under kontroll och utvecklade, innan de kan 
utbilda sig (jmf Brunila & Siivonen, 2016). Brunila menar att den diskursen 
innefattar ett ”erbjudande om en frigörelse från psykiska och känslomässiga 
band så att vi kan bli företagsamma och ta kontroll över våra oss själva och 
våra liv” (Brunila, 2012 s. 478 egen översättning). Brunila ger ytterligare ett 
exempel på hur entreprenörskap förknippas med en centrering av individen 
och att bli anställningsbar. Det innebär, vilket Brunila påpekar, att de unga 
vuxna inte förväntas intressera sig för samhället i sin helhet, och att de blir 
beroende av de subjektivitetsexperter som kan forma dem till företagsamma 
anställningsbara jag: 

 
These young adults are not expected to share an interest in 
society as a whole. Instead they are expected to become obedient 
to the powers of expertise and to fulfil the needs of working life. 
(Brunila, 2012 s. 484) 

 
Brunila (2012) och Siivonen och Brunila (2014) argumenterar för att det före-
tagsamma jag som produceras innebär ett begränsat jag, ett jag som sätter 
gränser för hur de arbetslösa unga vuxna kan tänka om sig själva och då även 
vad som blir möjligt att säga. Brunila (2012) pekar också på att det före-
tagsamma jaget lär sig att hitta misstagen i sig själv och att själv bära ansvaret 
för dem. Det innebär även att människor adresseras med ett visst sätt att vara, 
oavsett egna känslor, drömmar och förutsättningar. 

Den entreprenöriella läraren 
Sammanfattningsvis visar litteraturgenomgången ovan ett återkommande 
intresse för hur det företagsamma jaget framställs som norm och att elever, 
studenter och vuxenstuderande styrs att anta denna subjektivitet för att kunna 
ta positionen som den ideala entreprenöriella medborgaren. Forskningen visar 
även att de breda entreprenörskapsdiskurserna används som resurser i såväl de 
lägre nivåerna av utbildningssystemet som i de högre och med stark koppling 
till anställningsbarhet, snarare än företagande.  
 
Lindster Norberg (2016a) pekar på lärarnas betydelse i detta sammanhang, att 
det finns en vilja hos lärare att förstå hur en entreprenöriell lärare ska vara och 
hur den entreprenöriella läraren ska arbeta för att lyckas fostra de entre-
prenöriella eleverna. Utifrån Axelsson et al (2015) förstår jag också att den 
form som entreprenörskap tar genom de breda diskurserna handlar om ett för-
hållningssätt som ska genomsyra och omfatta alla elever – men också alla 
lärare. Det företagsamma jaget omformar således även lärares sätt att vara och 
tänka om sig själva. Hur detta sker och med vilka effekter är dock relativt lite 
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att människors känsloliv i termer av t ex glädje, självförtroende, självinsikt 
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Ansvar och gränser 
Ett återkommande tema från litteraturgenomgången av såväl nyliberala 
styrningsteknologier generellt och styrningsteknologier förknippade med 
entreprenörskap är produktionen av ansvar och då i form av ansvarstagande 
elever (Bendix Petersen & O’Flynn, 2007; Bragg, 2007; Dahlstedt & 
Hertzberg, 2012; Bengtsson, 2014; Dahlstedt & Fejes, 2017). Ett annat tema, 
om än inte lika tydligt, kan beskrivas genom begreppet gränser. De 
företagsamma jag som tar form i samhällets olika kontexter (t ex Bragg, 2007; 
Costea et al, 2012; Dahlstedt & Hertzberg, 2012; Axelsson, 2017) kan i flera 
avseenden förstås vara inspirerade av diskurser som utgår från en töjning och 
omförhandling av olika gränser. Diskurserna om potential och performativitet 
bidrar till att producera ett subjekt som tänjer på sina egna gränser genom att 
hela tiden att utveckla sig själv och prestera mer och bättre än det redan gör 
(jmf Ball, 2003; Costea et al, 2012). Flexibilitetsdiskursen bidar till en 
upplösning av gränsen mellan hem och arbetsplats (jmf Pongratz & Voβ, 
2003). Jag kommer att utifrån studierna av elever, studenter och det företag-
samma jaget ta med mig begreppen ansvar och gränser. Jag använder dem 
senare i analysen för att förstå den entreprenöriella lärare som produceras och 
vilka förhållningssätt och praktiker som förstärks och marginaliseras. Jag åter-
kommer till detta i nästa kapitel där jag beskriver hur jag gått tillväga i min 
studie. 

Sammanfattning: Litteraturgenomgång 
I detta kapitel har jag presenterat forskning som ur ett styrningsperspektiv 
intresserar sig för hur nyliberala idéer påverkar utbildning och andra samhälls-
kontexter rörande hur vi tänker om oss själva och hur vi bör vara (t ex Fejes, 
2006; Bendix Petersen & O’Flynn, 2007; Bragg, 2007; Costea et al, 2012). Jag 
har även presenterat forskning som ur ett styrningsperspektiv intresserar sig 
för hur entreprenörskap i undervisning påverkar hur elever och lärare bör vara 
och hur de tänker om sig själva (t ex Komulainen et al, 2011; Dahlstedt & 
Hertzberg, 2014; Lindster Norberg, 2016a). Dessa två fält är tätt samman-
länkade utifrån intresset för hur det företagsamma jaget tar sig olika uttryck 
och omformar människors sätta att vara. Dessa fält är även intimt samman-
länkade eftersom de båda synliggör produktionen av ett ideal om en nyliberal, 
företagsam medborgare som ständigt utvecklar sig och lär för att möta en 
osäker framtid (t ex Axelsson 2017; Bragg, 2007).  
 
Sammantaget visar de forskare som studerat policydokument och läroplaner 
att det företagsamma jaget genom de breda entreprenörskapsdiskurserna 
rörande utbildning tar en explicit form (t ex Bengtsson, 2014; Dahlstedt & 
Hertzberg, 2014). Medborgaren produceras med kompetenser som får en 
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are ‘enterprising subjects’, who live their lives as ‘an enterprise 
of the self’ (Rose, 1989) as ‘neo-liberal professionals’. (Ball, 
2003 s. 217) 

 
I likhet med den entreprenöriella eleven och medborgaren produceras i Balls 
studie en lärarsubjektivitet som ständigt ska utvecklas och förbättra sig själv. 
Detta är inte en effekt av entreprenöriellt lärande utan istället effekter av 
diskurser om performativitet. Ball beskriver hur denna nya subjektivitet 
”organiserar sig själv utifrån mål, utvärderingar och indikatorer”(Ball, 2003 s. 
215 egen översättning) men är inte helt enkel för lärare att anta (ibid; Ball & 
Olmedo, 2013). Den etik som underbygger konkurrens och prestation skiljer 
sig mycket från den äldre etik som underbyggde professionell bedömning och 
samarbete. Ball (2003) visar hur lärare tappar tilltron till sig själva som lärare 
då de förväntas prestera det mätbara och inte det de själva tror på. En följd 
blir, argumenterar Ball, att diskursen om performativitet producerar ogenom-
skinlighet snarare än transparens. Detta genom att lärare och andra yrkes-
kategorier lägger fokus på att konstruera och underhålla ’bilder’ av verksam-
heten i termer av uppföljningar och jämförelser som kanske inte överens-
stämmer med deras praktik. De lärare som Ball studerar är dock inte inriktade 
på att fostra entreprenöriella elever, snarare att fostra elever som ”hasplar” ur 
sig rätt saker på t ex prov (jmf ibid, s. 222). Ball och Olmedo (2013) sätter 
fokus på hur svårt det är att göra motstånd mot de nyliberala diskurserna efter-
som de är så förgivet tagna. Utifrån brevkommunikation med lärare rörande 
reformer och insatser som rör performativitet synliggör de att motstånd mot 
diskursen medför att lärare ifrågasätter sig själva och hur de agerar. Det 
innebär att diskursen om performativitet, precis som diskursen om potentialitet 
är svår att motstå (jmf Costea et al, 2012). Som Costea et al uttrycker det: 
 

Who can object to the idea that work ought to be the central 
place where ”I” find and express “my ”essential humanity. 
(Costea et al, 2012 s. 31).  

 
I kritiken lyfts faror med diskursen som att man aldrig räcker till, att det blir 
ett glapp mellan vem man borde vara och vem man är, ett glapp som man 
aldrig kan överbrygga helt och som kan skapa skuld hos individen över att 
man inte räcker till. Costea el al lyfter också problem med individualism då 
personlig framgång kräver att man hela tiden är självupptagen och undviker att 
kommunicera osäkerhet och brister. Berglund (2013) följer denna linje och 
menar att det företagsamma jaget hela tiden undslipper oss, vi måste hela tiden 
arbeta med oss själva. 
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KAPITEL 4. AVHANDLINGENS 
TILLVÄGAGÅNGSSÄTT 

I de två föregående kapitlen redogjorde jag för de teoretiska glasögon som jag 
använder i denna avhandling och den forskning som intresserar sig för entre-
prenörskap i undervisning utifrån ett styrningsperspektiv. Jag beskrev hur 
begreppen subjektivitet, styrningsteknologi och översättning hjälper mig att 
analysera den form som entreprenörskap tar i grund- och gymnasieskolors 
undervisning och dess effekter på hur lärare bör vara och agera. Dessa glas-
ögon saknade jag vid avhandlingsarbetets början eftersom jag startade arbetet i 
empirin – i de tre regionalt och lokalt drivna ELiS-projekten27 som ni mycket 
kort fick stifta bekantskap med i inledningskapitlet. Dessa tre projekt, där 
lärare utbildades och stöttades i entreprenöriellt lärande genom utbildnings-
konceptet STEG, var inte mitt första möte med projekt och initiativ som rörde 
entreprenörskap och skola. Redan före avhandlingsarbetet var jag en del av 
den kontext där arbete pågick för att stimulera lärare att arbeta med entre-
prenörskap i sin undervisning. Jag var en del av denna kontext genom de 
studier och utvärderingar som jag arbetat med sedan 2003. När jag nu i detta 
kapitel beskriver vilka materialtyper som jag använder, hur de har samlats in 
och analyserats, är det viktigt för mig att betona att detta är en empiriskt 
driven avhandling. Det innebär att det är spänningar eller dissonanser i den 
praktik som jag varit delaktig i, som drivit avhandlingens forskningsfrågor. De 
teoretiska glasögonen har hjälpt mig att förstå dessa. 
 
Att jag redan var en del av kontexten när jag startade avhandlingsarbetet inne-
bar att jag var väl insatt i det utvecklingsarbete som pågick och som hade 
pågått sedan millenniumskiftet. Samtidigt innebar detta också ett hinder för 
mig när jag ville pröva och lära mig att använda teoretiska glasögon. Jag 
delade nämligen det tänkande som genomsyrade denna kontext. Det innebär 
att jag delade synen på problem och lösningar med de aktörer som arbetade för 
                                                        
27 De tre projekten benämner jag Entreprenöriellt Lärande i Skolan 1 (ELiS1), Entreprenöriellt 
Lärande i Skolan 2 (ELiS2) och Entreprenöriellt Lärande i Skolan 3 (ELiS3). 
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entreprenöriell riktning i bemärkelsen att bli anställningsbar (Down, 2009; 
Dahlstedt & Hertzberg, 2011) vilket innebär att den entreprenöriella med-
borgaren i policydokumenten är den anställningsbara medborgaren. Samtidigt 
visar forskningen att den subjektivitet som produceras även kopplas till 
marknaden, och då inte i termer av att starta och driva företag utan genom att 
se sig själv som ett företag (Dahlstedt & Hertzberg, 2012). Det är således en 
ekonomiskt rationell medborgare som produceras, vilken förbereds för ett 
produktivt liv samt att utveckla sig själv, och inte en solidarisk medborgare 
som förbereds för att se till kollektivet och utveckla det gemensamma 
(Lindster Norberg, 2016a). Inte heller är det en medborgare som förbereds för 
att vara medmänniska, att vårda och ha ett privatliv (Lolich, 2011). De breda 
entreprenörskapsdiskurserna för stärker således inte enbart idén om utbildning 
som nytta för arbetsmarknaden utan förstärker även en ’marknadisering’ av 
skolan och elevers subjektiviteter. Forskningen visar också att utbildnings-
koncept, utbildningsprogram och kurser kan fungera som möjliggörare av 
styrning och fostran av den entreprenöriella medborgaren på distans (t ex 
Laalo & Heinonen, 2016; Berglund et al, 2017). 

 
Litteraturgenomgången visar på tydliga kunskapsgap beträffande det fält jag 
vill göra mitt bidrag till: forskningen om entreprenörskap i undervisning ur ett 
styrningsperspektiv. Dels visar genomgången att det finns ett starkt fokus på 
hur entreprenörskap i undervisning omformar elevsubjektiviteter. Hur entre-
prenörskap påverkar lärares subjektiviteter är däremot mer oklart, detta trots 
att lärarna har en central roll i översättningsprocessen – det är de som skapar 
kopplingarna till eleverna. Hur lärare styrs och formas genom entreprenöriellt 
lärande är därmed lite utforskat. Litteraturgenomgången visar också att 
analyser av materialtyper som rör projekt och utbildningskoncept och deras 
roll i översättningsprocessen rörande entreprenörskap i undervisning är relativt 
sparsamma. Intresset ligger främst på de subjektiviteter som produceras i 
policydokument och hur de tas upp av elever och studenter i skolans praktik. 
Detta gör även att subjektivitetsexperter och deras roll i styrningen i detta 
sammanhang är relativt outforskat, liksom entreprenörskapsforskningens 
funktion när entreprenörskap i undervisning tar formen som en styrnings-
teknologi. Korhonen et al (2011) noterar att det råder en brist på praktiska 
studier – återkommande har det empiriska materialet utgjorts av olika former 
av policydokument. Den forskning som studerat och analyserat praktiken har 
rapporterats genom artiklar och dess begränsande format. Jag gör därför även 
ett bidrag genom analyser av ett rikt empiriskt material rörande lärares del-
tagande i fortbildning i entreprenöriellt lärande och deras berättelser om att 
integrera entreprenöriellt lärande i sin praktik.  
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det finns en problematik i att använda den metoden i ett utbildningssamman-
hang med fokus på resultat. Jag inleder med att beskriva de antaganden som 
mina teoretiska glasögon utgår ifrån. 

Mina utgångspunkter och antaganden 
Att jag intresserar mig för hur vi formas som sociala varelser, och att jag utgår 
från en teoribildning som utmanar idén om oss som självständiga och 
oberoende människor, innebär att jag i denna avhandling tar en social-
konstruktionistisk ansats. Det innebär att jag ser världen som socialt kon-
struerad i den bemärkelsen hur vi gör världen begriplig – och hur vi skapar 
mening och kunskap kring den och våra upplevelser (jmf Burr, 1995/2000). 
Det innebär inte att ’saker’ inte existerar utan att meningsskapandet kring dem 
är socialt och sker genom förhandlingar oss människor emellan (jmf Burr, 
1995/2000 s. 4). Detta antagande sätter språket i fokus. Det innebär att jag i 
likhet med Wetherell (2001/2009 s. 16) inte ser språket som ett ”transparent 
medium” som överför objektiva beskrivningar av världen och våra upplevelser 
och något som står för sig självt. Istället ser jag att språket är intimt samman-
flätat med oss människor och hur vi gör vår värld och våra upplevelser 
begripliga. Detta är därmed min ontologi28 – hur jag ser att världen är be-
skaffad. 
 
Att ifrågasätta språket som ett transparent medium är en av grundstenarna och 
även en förutsättning för att tänka i diskurser och refereras återkommande till 
som den språkliga vändningen (Börjesson, 2003 s. 16). Denna vändning har 
inneburit att språket i sig har hamnat i fokus. Därmed följer jag de stigar inom 
entreprenörskapsforskningen som trampats upp av bl a Ahl (2002), Hjorth och 
Steyaert (2004), Berglund (2007) samt Lindgren och Packendorff (2007).  
 
Med antagandet att vi socialt konstruerar världen följer antagandet att även 
kunskap är socialt konstruerad. Det påverkar min epistemologi29 – min syn på 
kunskap. Vidare får det konsekvens för min syn på forskning och objektivitet. 
Jag ifrågasätter idén om att det är möjligt att utveckla kunskap som är fri-
kopplad mig som forskare, min förförståelse och mitt tänkande, och det 
tänkande som genomsyrar den kontext jag befinner mig i (jmf Burr, 
1995/2000; Wetherell, 2001/2009; Ahl, 2004). Det innebär att den kunskap 
som jag bidrar med genom denna avhandling är beroende av de diskurser som 
jag anlitat: de teoretiska glasögon som jag valt, och de böcker och artiklar som 
jag läst. Kunskapsbidraget är också beroende av den kontext som jag verkat i: 

                                                        
28 Burr (1995) förklarar ontologi som ”studierna av sakernas natur eller existens” (ibid s. 86 egen över-
sättning). 
29 Burr (1995) förklarar epistemologi som ”studierna av kunskapens natur” (ibid s. 86 egen 
översättning). 
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att stimulera entreprenörskap i undervisningen och ville vara ett stöd i själva 
implementeringsarbetet. Att lära mig att använda styrningsglasögon som 
stödjer mig att förstå spänningar i praktiken har inneburit att jag tvingats att 
kämpa med mig själv och omförhandla min syn på entreprenörskap och entre-
prenöriellt lärande. Det har inneburit ett skifte i synen på entreprenörskap i 
undervisningen från en föregivet tagen lösning för att säkra välfärd och 
europeisk konkurrenskraft, till ett fenomen där dylika antaganden öppnas upp 
för kritisk analys. 
 
För att kunna använda mina glasögon och förstå entreprenöriellt lärande och 
dess effekter ur ett kritiskt styrningsperspektiv har jag varit tvungen att göra 
två kritiska vändningar. Så här långt kan de förstås som vridningar av blicken 
– att se entreprenörskap och entreprenöriellt lärande från ett nytt håll och där-
med också få nya relationer till dessa fenomen. Dessa två vändningar har varit 
en förutsättning för mina glasögon, vilka i sin tur har varit görliga genom att 
jag fått möjlighet att distansera mig från den kontext jag startade mitt arbete i. 
De kritiska vändningarna och den distans som krävs för att göra dem får därför 
ett stort utrymme, och avsnitt som rör dem både inleder och avslutar metod-
kapitlet.  
 
Avhandlingen tar sin utgångspunkt i STEG-konceptet – ett utbildningskoncept 
i entreprenöriellt lärande och de tre regionala ELiS-projekten vilka under 
perioden 2008 – 2012 drevs i Västra Götaland. Dessa projekt har gett mig 
access till att både studera STEG-konceptet och få tillgång till lärares 
berättelser om entreprenöriellt lärande. Jag kommer att utifrån olika material-
typer beskriva hur jag har gått tillväga för att samla in materialet och hur 
analyserna genomförts. Jag har använt olika material beroende på forsknings-
fråga. 
 
Fråga 1. Hur och varför kan utbildning i entreprenöriellt lärande förstås som 
en styrningsteknologi? Jag använder mig här av policydokument, projekt-
dokument och empiri rörande STEG-konceptet i entreprenöriellt lärande. 
 
Fråga 2: Hur styrs lärare att anamma entreprenöriellt lärande? Jag använder 
mig här av policydokument, projektdokument och empiri rörande STEG-
konceptet i entreprenöriellt lärande. 

 
Fråga 3. Vilka effekter har entreprenöriellt lärande på lärares sätt att vara 
och agera? Jag använder mig här av enskilda intervjuer och 
fokusgruppintervjuer med lärare och rektorer som deltagit i ELiS-projekten 
och STEG-konceptets utbildning i entreprenöriellt lärande. 
Mina reflektioner kring användningen av fokusgruppintervjuer i mötet med 
lärarna har också fått ett relativt stort utrymme i detta kapitel. Det beror på att 
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Dessa två ansatser är mycket närgångna där den sociala interaktionen och kon-
struktionsskapandet, genom språket, studeras på vad jag benämner ’piko-’ och 
’nanonivå’. Själv är jag snarare inspirerad av Foucault (2007) och Rose (1999) 
som med governmentalitybegreppet öppnar upp för studier av ’makro-’ och 
’mikronivån’ och som skär genom dessa två indelningar – d v s studier som 
möjliggör att studera hur man kan se det ena i det andra – och även förstå hur 
kopplingarna görs däremellan. Med makronivån avser jag en mer övergripande 
nivå som policynivån, men också de diskurser som vi inspireras av för att tala om 
och göra samhället begripligt i den historiska och kulturella kontext som vi 
befinner oss i. Till denna nivå kopplar jag också diskurser och styrnings-
teknologier vilka producerar subjektiviteter och formar hur människor bör vara i 
den aktuella kontexten. Med mikronivån avser jag istället individnivån och det 
meningsskapande som sker mellan individer, dock på en mer övergripande nivå än 
den diskursiva psykologins nivå. Genom att styrningsperspektivet öppnar upp för 
studier som kopplar samman makro- och mikronivån möjliggörs en ansats som 
studerar och analyserar hur samhällets många aktörer involveras i fostrandet av 
den entreprenöriella medborgaren. 

Kritiska vändningar 
Att ta utgångspunkt i en socialkonstruktionistisk ansats och utifrån ett 
styrningsperspektiv använda subjektiviteter, styrningsteknologi och över-
sättning som teoretiska glasögon låter sig inte göras i en handvändning. Det 
har tvärtom varit en både långsam och utmanande process. Att som Asplund 
(1970) utropa ”Aha, nu ser jag det också” när jag prövat nya glasögon kan låta 
glädjefullt, men för mig har det också varit förknippat med smärta, och jag 
skulle snarare utropa ”Aj, nu ser jag det också”. Det handlar om de dilemman 
och ontologiska kamper som jag har behövt hantera när jag tvingats 
omförhandla min relation till entreprenörskap i undervisningen.  
 
Jag tar hjälp av Berglunds och Skoglunds (2015) begrepp kritiska vändningar 
för att beskriva dessa kamper. De använder begreppet för att diskutera två 
former av kritik mot entreprenörskap. Den första kritiken riktas mot en ensidig 
syn på entreprenörskap jämställt med företagande och ekonomiska värden. 
Den kritiken bidrar till att istället synliggöra entreprenörskap och människors 
entreprenöriella aktiviteter på samhällets många arenor, och entreprenör-
skapets bidrag även till sociala och kulturella värden (t ex Johannisson, 2005; 
Hjorth & Steyaert, 2004). Den andra kritiken riktas mot hur den entre-
prenöriella medborgaren blir ett ideal och hur det företagsamma jaget om-
formar andra subjektiviteter på samhällets många arenor. Den andra kritiken 
bidrar till att förstå effekterna av detta ideal (t ex Rose, 1992; Bröckling, 
2005). För mig innebär dessa kritiska vändningar att vända eller vrida blicken 
och betrakta ett fenomen från ett nytt perspektiv eller utifrån en annan 
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de forskare som inspirerat mig och de samarbeten som format mig. I den 
bemärkelsen inspireras jag av en relativ kunskapssyn vilken är förknippat med 
socialkonstruktionistiska antaganden (Burr, 1995/2000).  
 
En socialkonstruktionistisk ansats får därmed konsekvens för sannings-
begreppet och medför att sanningar betraktas som något som hävdas, och är 
gällande i en viss historisk och kulturell kontext (jmf Burr, 1995/2000). Denna 
kritik till objektivitet stöds också på sätt och vis av Kuhn (1962/2012 s. 11) 
när han argumenterar för att forskare arbetar i paradigm – ”sammanhängande 
forskningstraditioner” – vilka omfattar t ex specifika teorier, modeller, och 
tillvägagångssätt. Detta begränsar vad som är möjligt att göra och tänka under 
en speciell tid och i en viss kontext (Burr, 1995/2000). Jag tänker på social-
konstruktionism som ett paradigm i sig, och som har fört med sig ett sätt att 
betrakta språket. Detta paradigm består av specifika ansatser, teorier, begrepp 
och metoder och öppnar upp för studier av entreprenörskap och dess effekter i 
skolans kontext genom att sätta meningsskapandet i fokus. Därmed skapas 
möjligheter att ur ett kritiskt perspektiv synliggöra komplexiteter och 
kontingenter istället för det generella (jmf Börjesson, 2003), att problematisera 
det som tas för givet (jmf Bacchi, 2009) och synliggöra vad som förstärks och 
marginaliseras (t ex Leffler, 2006; Bragg, 2007).  
 
Det socialkonstruktionistiska paradigmet rymmer i sig ett antal olika ansatser 
som intresserar sig för språket och den sociala praktiken på olika nivåer. En 
del ansatser betonar mer den sociala interaktionen och andra vad som 
konstrueras genom språket. Detta kan till exempel beskrivas genom 
skillnaderna mellan de två ansatserna diskursiv psykologi och samtalsanalys. 
Samtalsanalysen betonar det sociala genom att fokusera på den sociala inter-
aktionen i samtal och intresset rör ”de regler som människor följer och de 
tekniker som de använder i sitt tal för att uppnå något” (Winther Jørgensen & 
Phillips, 2000 s. 115). Den diskursiva psykologin betonar istället kon-
struktioner genom att intressera sig för hur diskurser används som resurser i 
social interaktion (Winther Jørgensen & Phillips, 2000) och vad som kon-
strueras genom interaktion – som till exempel hur fakta konstrueras (Wahl, 
2006 s. 31). Inom den diskursiva psykologin intresserar sig Potter (1996) för 
de procedurer som används för att konstruera fakta. Intresset handlar inte om 
att uttala sig om påståenden är sanna eller falska utan ”hur beskrivningar 
produceras så att de behandlas som fakta” (Potter, 1996 s. 1 egen över-
sättning). Genom begreppet out-there-ness (att det bara finns, ibid, s. 150 egen 
översättning) visar Potter t ex hur fakta konstrueras genom att beskrivningar 
görs oberoende av den som gör beskrivningen. Detta är en procedur som 
återkommande används för att konstruera objektiva sanningar och därmed 
trovärdighet inom forskning (t ex studien säger, resultaten säger).  
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de forskare som inspirerat mig och de samarbeten som format mig. I den 
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stimulera entreprenörskap i åldrarna 6–35 år och kartlade i en kvantitativ 
studie även spridningen av entreprenörskap i de svenska grund- och gymnasie-
skolorna (Holmgren, 2005). Forskningsprojektet ledde till den svenska studien 
Entreprenörskap & Skolan som jag 2007 genomförde tillsammans med Karin 
Berglund31. Den gav mig möjlighet att lyssna till lärares berättelser om hur de 
arbetade med entreprenörskap i grund- och gymnasieskolor. Jag fick även 
möjlighet att lyssna till aktörers berättelser om deras initiativ och projekt som 
syftade till att stimulera elever till att pröva entreprenörskap eller lärare att 
arbeta med entreprenörskap (Berglund & Holmgren, 2007; Holmgren, 2008a).  
 
Andra möjligheter att komma entreprenörskapet nära fick jag när jag i ut-
värderarrollen följde projekt med syfte att stödja lärare att arbeta med entre-
prenörskap i sin undervisning. Ett exempel är projektet Den företagsamma 
skolan som Västra Götalandsregionen drev under åren 2006–2008 och som 
var kopplad till regionens tillväxtprogram. Projektet syftade till att utveckla ett 
utbildningskoncept för entreprenörskap från förskole- till gymnasieskolenivå 
och målet var att de deltagande kommunerna skulle utforma en konkret 
handlingsplan för en mer entreprenöriell skola (Holmgren, 2009). Ett annat 
exempel är projektet eNat, ett av 79 projekt, som drevs inom ramen för Nuteks 
nationella entreprenörskapsprogram under samma period. Det var ett projekt 
som drevs i samarbete mellan Södertörns högskola, Företagarna i Stockholms 
län och gymnasieskolor i Södertörnsregionen och södra Storstockholm. Syftet 
var att utveckla metoder för att stimulera entreprenörskap inom de naturveten-
skapliga utbildningarna på gymnasie- och högskolenivå (Holmgren, 2008b).  
 
Dessa studier och utvärderingar öppnade upp för möten med många av de 
aktörer som under den tidiga fasen var engagerade i att implementera entre-
prenörskap i skolors undervisning. Det innebar möten med företrädare för 
Nutek i deras engagemang att stödja skolor att arbeta med entreprenörskap, 
både i rollen som finansiär av regionala och lokala projekt, och i rollen som 
medfinansiär till de båda studier som jag var engagerad i. Det innebar möten 
med regionala företrädare från regionförbund och länsstyrelser som utifrån 
regionala tillväxtavtal och tillväxtprogram var engagerade i att initiera och 
driva projekt. Det innebar även möten med lokala företrädare som också drevs 
av detta engagemang: t ex kommunchefer, näringslivschefer och näringslivs-
sekreterare, men även företrädare för skolan såsom skolchefer och kvalitets-
utvecklare. Andra aktörer som tog initiativ till projekt och som jag mötte var 
företrädare för Almi Företagspartner32 och Företagarna33. Det innebar även 
                                                        
31 Karin Berglund är numera professor i entreprenörskap vid Stockholms universitet och Linné-
universitetet och är tillika min huvudhandledare sedan 2014.  
32 Almi Företagspartner AB ägs av staten och syftar till att stödja företags utveckling. Se www.almi.se 
för mer information. 
33 Företagarna är en medlemsorganisation för företag med syfte att främja företagsklimatet för företag. 
Se www.foretagarna.se för mer information. 
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förståelse, t ex som den språkliga vändningen vilken vred blicken mot språket 
(jmf Börjesson, 2003).  
 
Sedan 2003, d v s starten av mitt arbete med studier och utvärderingar rörande 
entreprenörskap i undervisningen har jag gjort två kritiska vändningar. Båda är 
en förutsättning för mina styrningsglasögon. Den första kritiska vändningen 
samstämmer med den första kritiska vändning som Berglund och Skoglund 
(2015) beskriver. Den andra kritiska vändningen ligger också i linje med den 
kritiska vändning som de beskriver men den är i mitt fall också förknippad 
med en ny relation till entreprenörskap i undervisningen.  
  
Mina kritiska vändningar, vad som fått mig att göra dem och dess konse-
kvenser kommer jag att reflektera över i detta och de fyra följande avsnitten: 
Utgångspunkten i empirin, Den första kritiska vändningen, Den andra kritiska 
vändningen och De kritiska vändningarnas konsekvenser. Jag inleder med att 
beskriva min utgångspunkt i empirin. 

Utgångspunkten i empirin 
Utgångspunkten för min förståelse av entreprenörskap har varit empirin. 
Redan fem år innan jag påbörjade mina doktorandstudier fick jag möjlighet att 
utvärdera en satsning på entreprenörskap i skolan. Detta gjorde jag på uppdrag 
av stiftelsen Forum för småföretagsforskning (FSF)30 som jag kom att vara 
knuten till under åren 2003–2009. Det var utbildningskonceptet Open for 
Business som Nutek, stiftelsen FSF samt regionala och lokala aktörer i 
Västernorr-land, Örebro län och Norrtälje var engagerade i att importera från 
Kanada (Holmgren, 2004a; Holmgren, 2004b; Karlsson, 2017). Det var ett ut-
bildningskoncept i entreprenörskap för unga som var intresserade av att starta 
företag och där verksamheten drevs i inspirerande och lättillgängliga lokaler 
’på byn’. I Sverige kom konceptet mycket att handla om att arbeta med elever 
i grund- och gymnasieskolor genom att träna dem i olika kompetenser och för-
ändra attityder till företagande. Året var 2003 – ett tidigt skede vad det gäller 
processen att implementera entreprenörskap i skolors undervisning. Det upp-
draget öppnade upp för fler möjligheter att komma entreprenörskapet in på 
livet. Eftersom entreprenörskap var ett nytt begrepp för mig öppnade det också 
upp för fler möjligheter att försöka förstå dess innebörder. Forskningsprojektet 
Creating Opportunities for Young Entrepreneurs som stiftelsen genomförde i 
samarbete med forskare från de nordiska länderna 2004 var en sådan möjlighet 
(Lundström, 2005). Där kartlade jag i rollen som forskningsassistent vilka 
insatser som gjordes på nationell, regional och lokal nivå i Sverige för att 

                                                        
30 FSF heter numera Entreprenörskapsforum. Se www.entreprenorskapsforum.se för mer information 
om forskningsstiftelsen. 
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30 FSF heter numera Entreprenörskapsforum. Se www.entreprenorskapsforum.se för mer information 
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tänkande som fanns på fältet. Entreprenöriellt lärande blev således även för 
mig ett ideal och något som var betydligt viktigare än utbildning om entre-
prenörskap, d v s teoretiska kunskaper (jmf Jamieson, 1984 i Taatila, 2010). 
Entreprenöriellt lärande var också något som jag såg som viktigt att 
implementera och sprida i det svenska utbildningssystemet för att stärka elever 
i att kunna skapa sin egen framtid. 

Den första kritiska vändningen 
Den första kritiska vändningen innebar inte bara ett fjärmande från det 
tänkande som fanns i empirin utan även det tänkande som karaktäriserade min 
syn på entreprenörskap och kunskap. Jag hade från början en ontologi där jag 
tog det jag såg och hörde för givet. Entreprenörskapet fanns där ute, det gäller 
bara att definiera det så noggrant som möjligt för att synliggöra det. Det inne-
bar en epistemologi där jag försökte att förmedla en objektiv bild av processen 
att hitta möjliga vägar för att implementera entreprenörskap i utbildnings-
systemet. Studiernas resultat såg jag som något som var oberoende av mig och 
min förförståelse och jag var heller inte närvarande i texterna. I den meningen 
var jag delaktig i den konventionella entreprenörskapsforskningen som genom 
sina bidrag till kunskapsutveckling ville bidra till att lösa de identifierade 
problemen kring tillväxt och välfärd (t ex Wennekers & Thurik, 1999; 
Audrecht, 2003; Lundström, 2005).  
 
Den första kritiska vändningen innebar att jag började problematisera språket 
som transparent medium, och att jag började särkoppla det jag studerade från 
mina egna antaganden och min förförståelse. Jag påbörjade således det lång-
samma och mödosamma arbetet att förändra min ontologi och epistemologi i 
linje med ett socialkonstruktionistiskt synsätt (Burr, 1995/2000; Wetherell, 
2001/2009). Detta var en följd av att jag började formas utifrån en av de 
akademiska kontexter som jag verkade i. Det var en kontext där kunskapsut-
vecklingen fokuserade på breddningen av entreprenörskapet och ofta utifrån 
en socialkonstruktionistisk ansats (Berglund, 2007; Berglund & Johansson, 
2008). I linje med en breddad syn på entreprenörskap socialiserades jag in i 
kritiken mot den konventionella berättelsen om entreprenörskapet jämställt 
med företagande, den ensidiga kopplingen till ekonomiska värden (t ex Hjorth 
& Steyaert, 2004), och den stereotypa bilden av entreprenören som den väster-
ländske mannen och hjälten (Ogbor, 2000). Entreprenörskap i undervisning, 
genom formen entreprenöriellt lärande, bemästrar kritiken mot såväl 
företagandet, ekonomiska värden och entreprenören som hjältefigur. Det inne-
bar att denna vändning inte medförde att jag behövde omförhandla min bild 
av, och min relation till entreprenöriellt lärande, utan kunde behålla det som 
ett ideal. Genom att ompröva min epistemologi kunde jag närma mig språket 
och utforska vilka tankefigurer som bidrar till att skapa spänningarna i över-
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möten med projektledare och utbildningsaktörer som arbetade med projekten 
och som utvecklade olika utbildningskoncept. Det blev i flera fall åter-
kommande möten genom projekt, konferenser och andra mötesplatser (t ex 
Näringsdepartementets hearing i ämnet 2004).  
 
Alla dessa möten gav mig möjlighet att närgånget följa arbetet med att 
implementera entreprenörskap i skolan under den tidiga fasen. Men samtidigt 
innebar det också att jag formades av dessa policy-, projekt- och utbildnings-
aktörer och deras engagemang att genom entreprenörskap lösa problem med 
arbetslöshet, avfolkning, brist på företagande m m. Därmed kom jag att dela 
dessa aktörers syn på problem och lösningar. Det fick till följd att de problem 
jag intresserade mig för var att inte alla unga berördes av entreprenörskaps-
utbildning utan att det var beroende av i vilken region de levde, vilket 
gymnasieprogram de gick och vem de hade som rektor och lärare (jmf 
Holmgren, 2005). Mitt bidrag till spridningen av entreprenörskap i under-
visningen bestod i att visa på effekter av de satsningar som gjordes i de mest 
engagerade regionerna och även visa på hinder för spridningen (t ex 
Holmgren, 2008a). Mitt bidrag var också att i samklang med andra aktörer 
lyfta behovet av att skriva in entreprenörskap i de nationella läroplanerna. Det 
såg jag som en viktig strategi för att engagera fler lärare att arbeta med 
entreprenörskap i sin undervisning. 
 
När regeringen presenterade strategin för entreprenörskap i utbildnings-
området 2009 delade jag glädjen med dessa policy-, projekt- och 
utbildningsaktörer. Jag minns konferensen i Oslo hösten 2006 där Norges 
strategi för entreprenörskap i utbildningssystemet presenterades och hur jag 
diskuterade frågan med ditresta svenska aktörer:  

 
Norge var ju inte ens med i EU-samarbetet och ändå svarade de 
snabbare an till EU:s uppmaning om att alla elever och studenter 
skulle omfattas av entreprenörskapsutbildning. Varför vänta?  

 
Flera av dessa aktörer tillhörde den växande kadern av projekt- och ut-
bildningsaktörer som utvecklade koncept för hur entreprenörskap kunde 
integreras i skolors undervisning. Genom dem blev jag medveten om deras 
problem att nå lärarna. Dessa problem handlade om att lärarna förknippade 
entreprenörskap med kommersiellt företagande, men med tiden utvecklade de 
idén om entreprenöriellt lärande som lösning för hur entreprenörskap kunde 
integreras i undervisningen – som en sorts pedagogik som skulle vara när-
varande hela tiden, oavsett elevers åldrar och ämnen (Berglund & Holmgren, 
2007). Detta handlade inte bara om en strävan bort från associationen till 
företagande, utan även om en strävan bort från entreprenörskap som kortare 
inslag i undervisningen (ibid). Jag kom genom alla dessa möten att dela det 
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möten med projektledare och utbildningsaktörer som arbetade med projekten 
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andra kritisk vändning och därmed utforska styrningsperspektivet för att förstå 
hur lärarna styrdes att anamma entreprenöriellt lärande och vad de kämpade 
med.  

 
Den andra kritiska vändningen innebar att jag tvingades omförhandla min 
relation till entreprenöriellt lärande. Och där i ligger smärtan – att börja 
kritiskt analysera något som jag själv hållit som ideal och en viktig lösning för 
välfärd, tillväxt och ungas framtid. Det finns även en social dimension som 
gnager, eftersom styrningsperspektivet innebär att jag kritisk analyserar entre-
prenöriellt lärande som de aktörer som jag mött arbetat så hårt med att 
utveckla och implementera. Så mäktiga är entreprenörskapsdiskursen att 
denna kritiska vändning har gjort ont. 

De kritiska vändningarnas konsekvenser  
Genom att göra dessa kritiska vändningar har min relation till entreprenörskap 
förändrats. En fördel är att vändningarna ger mig möjligheter att ställa en ny 
typ av frågor som bidrar till kunskapsutvecklingen kring entreprenörskap. En 
nackdel är att jag ofta får kämpa med den nya subjektivitet, den töjbara form 
för hur vi bör vara och agera, som jag prövat och antagit under avhandlings-
processen. Denna kamp sker ofta i samband med frågor kring vad av-
handlingen handlar om. När jag berättar att det handlar om entreprenörskap i 
undervisningen är det inte ovanligt att de jag möter utbrister: ”ja det är viktigt, 
det måste vi få in mer av i skolan”. Innan den andra kritiska vändningen var 
det enkelt för mig att bemöta sådana uttalanden, eftersom jag då inordnade 
mig en entreprenörskap-i-skolan bejakande subjektivitet som ivrigt påhejade 
de insatser som gjordes. Det var en subjektivitet som troligtvis också hjälpte 
mig att få access till det pågående arbetet att implementera entreprenörskap i 
skolans praktik. Samtidigt som det också var en subjektivitet som gjorde det 
svårt för mig att analysera entreprenörskap ur andra perspektiv. Genom de 
kritiska vändningarna har jag inordnat mig en mer kritisk subjektivitet som är 
mer intresserad av att förstå effekter av entreprenöriellt lärande ur ett 
styrningsperspektiv än att det sprids. Medan den jag möter intar en subjekt-
ivitet som ser entreprenörskapet som en lösning så ligger det i min 
subjektivitet snarare att ifrågasätta vad som tas för givet och ställa frågor kring 
vad som sprids och vad som då förstärks och marginaliseras. 
  
Min process kan beskrivas utifrån Figur 1. En process som karaktäriseras av 
starten i empirin, och sedan det sakta fjärmandet från den och samtidigt det 
successiva närmandet mot akademin. Närheten till empirin men också 
fjärmandet från densamma har möjliggjort för mig att se en ny aspekt av 
entreprenöriellt lärande (jmf Asplund, 1970) – att se entreprenöriellt lärande 
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sättningsprocessen (Berglund & Holmgren, 2013), och med den ansatsen 
stödja spridningen av entreprenörskap i undervisningen i termer av entre-
prenöriellt lärande. 

Den andra kritiska vändningen 
Om den första kritiska vändningen skedde långsamt och relativt harmoniskt i 
och med att jag sakta formades av den akademiska kontexten så skedde den 
andra kritiska vändningen mer plötsligt. Den skedde också i samband med 
arbetet med denna avhandling. Det var också en vändning som var nödvändig 
för att kunna applicera ett styrningsperspektiv på de empiriska materialen.  
 
När jag 2008 fick uppdraget att utvärdera och också använda ELiS1 som 
empiri för mitt avhandlingsarbete, var det ett glädjefyllt besked. Detta 
eftersom det gav mig möjlighet att studera STEG-konceptet som låg i 
utvecklingens framkant när det gäller entreprenöriellt lärande. Liksom andra 
som verkade på fältet skulle jag få lyssna till gymnasieelever som utbildats 
genom STEG-konceptet. Vid Nuteks avslutning av entreprenörskaps-
programmet 2008 berättade två av eleverna självsäkert om hur entreprenöriellt 
lärande format dem och deras skolmiljö. Egentligen behövde jag inte lyssna, 
det räckte med att se dem stå där, inför en hel sal i Norra Latin full av lärare 
och andra som hade varit engagerade i projekten, för att förstå hur kraftfullt 
entreprenöriellt lärande var.  
 
Under hösten 2009, i samband med att jag följde ELiS2-projektet, gick jag 
min första doktorandkurs i socialkonstruktionistiska ansatser. Där stiftade jag 
bekantskap med Nicolas Rose (1999) och det styrningsperspektiv jag 
använder. Jag minns tydligt hur jag upplevde det första mötet med Rose bok 
Powers of Freedom. Det var som att den var skriven om entreprenöriellt 
lärande, men ur ett för mig helt nytt perspektiv – ett makt- och styrnings-
perspektiv. Samtidigt började ELiS2 lida mot sitt slut och jag började bli 
frustrerad över hur utbildningarna genomfördes – hur entreprenöriellt lärande 
ställdes mot hur lärarna tidigare arbetat, avsaknaden av reflektioner kring att 
utbildningskonceptet inte prövats på grundskolenivå, hur framgångar lyftes 
medan problem att implementera entreprenöriellt lärande tonades ner. I 
oktober 2009 samlades alla lärare som deltagit i ELiS2-projektet för ett sista 
erfarenhetsutbyte och utbildningstillfälle under två dagar. Jag uppfattade den 
första dagen mer som ett väckelsemöte där de framgångsrika och de ’troendes’ 
röster blev hörda medan andra röster tonades ner. Det var en viktig dag för 
mitt avhandlingsarbete, men det förstod jag inte då – just då var jag bara upp-
rörd och förvirrad. Hur min bekantskap med Rose och styrningsperspektivet 
hänger samman med hur jag uppfattade den dagen är svårt att säga något om. 
Konsekvensen blev dock att mina upplevelser i empirin drev mig att göra en 
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Figur 2 Sammanställning av den empiri som ELiS-projekten gett access till.  

Projekten ELiS1 och ELiS2 fick jag access till genom mitt engagemang vid 
stiftelsen FSF medan jag fick access till ELiS3 genom PEER AB34 , ett företag 
som jag och fyra kolleger startade 2010. Det innebär att empirin från de tre 
projekten redan i avtalen kopplades till avhandlingen och att den deltagande 
utbildningsaktören, lärarna och rektorerna var medvetna om mitt avhandlings-
arbete redan från starten av utbildningen/projekten. Detta kan ha bidragit till 
den öppenhet som jag mött av såväl projektledare, utbildningsaktör, lärare och 
rektorer där de välkomnat mitt deltagande under utbildningarna och hjälpt mig 
att skapa mötesplatser för intervjuer och samtal på skolorna. 

Upplägget för studierna av ELiS-projekten 
Eftersom jag fick access till ELiS-projekten mycket tidigt i min doktorand-
process och innan jag lärt mig att använda mina teoretiska glasögon lade jag 
upp studierna utifrån utvärderingarnas syften. Dessa formulerades med 
antagandet att projekten bidrog till förändring, och mitt arbete var att visa på 
dessa förändringar och uppmärksamma utmaningar och framgångar. På så sätt 
ville jag stödja projekt- och utbildningsaktörernas samt lärarnas arbete med att 
implementera och utveckla entreprenöriellt lärande.  
 

                                                        
34 PEER (Policy Entrepreneurship Evaluation Research) var ett företag inom området lärande ut-
värdering och följeforskning med speciellt fokus på policy relevant forskning inom entreprenörskaps-
området. Företaget startades p g a att jag tillsammans med två kollegor fick lämna FSF, det som i 
forskningen kallas  ”necessity entrepreneurship” och som skiljer sig mot ”opportunity entreprenur-
ship” (t ex Acs, 2006). Företaget drevs under perioden 2010–2013, vilket bidrog till att säkra min för-
sörjning  samtidigt som det gjorde det svårt för mig att fokusera på avhandlingsarbetet. I samband med 
att vi startade PEER startade jag även en enskild firma. 

Utbildning i 
entreprenöriellt lärande 

ELiS1-projektet och ELiS2-projektet 
2008-2009  

ELiS3-projektet 
2010-2012 

Lärares berättelser om 
implementeringen av 
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som en styrningsteknologi men också att kunna reflektera över mig själv och 
två av de subjektiviteter som jag prövat och antagit. 
 

 
Figur 1 Sammanställning av den empiri som ELiS-projekten gett access till.  

Fjärmandet har inneburit möjligheter till distans till det tänkande som 
genomsyrade empirin och även till sociala relationer, distans är också en 
viktig förutsättning för att göra kritiska vändningar. Jag reflekterar över 
behovet av distans i slutet av detta kapitel under rubriken Distans som 
förutsättning för kritiska vändningar. Innan dess redogör jag för de 
materialtyper jag använder, samt de metoder jag använt för att samla in och 
analysera de empiriska materialen. 

Access till och genom tre regionala projekt  
Utgångspunkten för min empiriinsamling och mina analyser är de tre ELiS-
projekten ELiS1, ELiS2 och ELiS3, som har det gemensamma syftet att 
utbilda och stödja lärare med att integrera och utveckla entreprenöriellt 
lärande i sin praktik. Dessa projekt drevs under tre skilda perioder under åren 
2008 – 2012. De två första projekten hänger intimt samman genom att ELiS1 
är pilotprojekt till genomförandeprojektet ELiS2 och att båda initierades och 
drevs av Västra Götalandsregionen. En grundsten i de två projekten var 
STEG-konceptets utbildning i entreprenöriellt lärande för lärare i arbetslag. 
ELiS3 initierades och drevs istället av en kommun i Västra Götaland och var 
centrerat kring erfarenhetsutbyten mellan svenska och engelska skolor. De tre 
projekten fick jag tillgång till både i rollen som utvärderare och i rollen som 
doktorand. ELiS1 och ELiS2 gav mig access till att observera utbildningen i 
entreprenöriellt lärande för lärare. Samtliga tre projekt gav mig även åtkomst 
till de lärare och rektorer som under och efter utbildningen arbetade med att 
integrera entreprenöriellt lärande i sin praktik. I Figur 2 har jag sammanställt 
under vilka år projekten drevs och vilken empiri de gav mig tillgång till. 



 

89 

 
     
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 2 Sammanställning av den empiri som ELiS-projekten gett access till.  

Projekten ELiS1 och ELiS2 fick jag access till genom mitt engagemang vid 
stiftelsen FSF medan jag fick access till ELiS3 genom PEER AB34 , ett företag 
som jag och fyra kolleger startade 2010. Det innebär att empirin från de tre 
projekten redan i avtalen kopplades till avhandlingen och att den deltagande 
utbildningsaktören, lärarna och rektorerna var medvetna om mitt avhandlings-
arbete redan från starten av utbildningen/projekten. Detta kan ha bidragit till 
den öppenhet som jag mött av såväl projektledare, utbildningsaktör, lärare och 
rektorer där de välkomnat mitt deltagande under utbildningarna och hjälpt mig 
att skapa mötesplatser för intervjuer och samtal på skolorna. 

Upplägget för studierna av ELiS-projekten 
Eftersom jag fick access till ELiS-projekten mycket tidigt i min doktorand-
process och innan jag lärt mig att använda mina teoretiska glasögon lade jag 
upp studierna utifrån utvärderingarnas syften. Dessa formulerades med 
antagandet att projekten bidrog till förändring, och mitt arbete var att visa på 
dessa förändringar och uppmärksamma utmaningar och framgångar. På så sätt 
ville jag stödja projekt- och utbildningsaktörernas samt lärarnas arbete med att 
implementera och utveckla entreprenöriellt lärande.  
 

                                                        
34 PEER (Policy Entrepreneurship Evaluation Research) var ett företag inom området lärande ut-
värdering och följeforskning med speciellt fokus på policy relevant forskning inom entreprenörskaps-
området. Företaget startades p g a att jag tillsammans med två kollegor fick lämna FSF, det som i 
forskningen kallas  ”necessity entrepreneurship” och som skiljer sig mot ”opportunity entreprenur-
ship” (t ex Acs, 2006). Företaget drevs under perioden 2010–2013, vilket bidrog till att säkra min för-
sörjning  samtidigt som det gjorde det svårt för mig att fokusera på avhandlingsarbetet. I samband med 
att vi startade PEER startade jag även en enskild firma. 

Utbildning i 
entreprenöriellt lärande 

ELiS1-projektet och ELiS2-projektet 
2008-2009  

ELiS3-projektet 
2010-2012 

Lärares berättelser om 
implementeringen av 

entreprenöriellt lärande 

 

88 

som en styrningsteknologi men också att kunna reflektera över mig själv och 
två av de subjektiviteter som jag prövat och antagit. 
 

 
Figur 1 Sammanställning av den empiri som ELiS-projekten gett access till.  

Fjärmandet har inneburit möjligheter till distans till det tänkande som 
genomsyrade empirin och även till sociala relationer, distans är också en 
viktig förutsättning för att göra kritiska vändningar. Jag reflekterar över 
behovet av distans i slutet av detta kapitel under rubriken Distans som 
förutsättning för kritiska vändningar. Innan dess redogör jag för de 
materialtyper jag använder, samt de metoder jag använt för att samla in och 
analysera de empiriska materialen. 

Access till och genom tre regionala projekt  
Utgångspunkten för min empiriinsamling och mina analyser är de tre ELiS-
projekten ELiS1, ELiS2 och ELiS3, som har det gemensamma syftet att 
utbilda och stödja lärare med att integrera och utveckla entreprenöriellt 
lärande i sin praktik. Dessa projekt drevs under tre skilda perioder under åren 
2008 – 2012. De två första projekten hänger intimt samman genom att ELiS1 
är pilotprojekt till genomförandeprojektet ELiS2 och att båda initierades och 
drevs av Västra Götalandsregionen. En grundsten i de två projekten var 
STEG-konceptets utbildning i entreprenöriellt lärande för lärare i arbetslag. 
ELiS3 initierades och drevs istället av en kommun i Västra Götaland och var 
centrerat kring erfarenhetsutbyten mellan svenska och engelska skolor. De tre 
projekten fick jag tillgång till både i rollen som utvärderare och i rollen som 
doktorand. ELiS1 och ELiS2 gav mig access till att observera utbildningen i 
entreprenöriellt lärande för lärare. Samtliga tre projekt gav mig även åtkomst 
till de lärare och rektorer som under och efter utbildningen arbetade med att 
integrera entreprenöriellt lärande i sin praktik. I Figur 2 har jag sammanställt 
under vilka år projekten drevs och vilken empiri de gav mig tillgång till. 



 

91 

Empiriinsamling genom observationer och 
intervjuer 
Den empiriinsamling som jag gjort rörande de tre ELiS-projekten har jag 
genomfört genom observationer av utbildningen i entreprenöriellt lärande och 
enskilda intervjuer och fokusgruppintervjuer med deltagande lärare och 
rektorer. Sammantaget omfattar materialet:  

 
 Observationer av 24 utbildningsdagar: 12 som rörde ELiS1, 11 som rörde 

ELiS2 samt en gemensam utbildnings- och arbetsdag för samtliga 
deltagande arbetslag.  

 69 enskilda intervjuer med 60 lärare och rektorer som deltog i utbild-
ningarna. 26 intervjuer omfattade lärare och rektorer från ELiS1, 33 om-
fattade lärare och rektorer från ELiS2 och 10 intervjuer omfattade lärare 
och rektorer från ELiS3. Lärarna och rektorn i ELiS3 intervjuade jag två 
gånger och 3 rektorer i ELiS1 intervjuade jag också flera gånger. Därav 
skillnaden mellan antalet intervjuade och antalet intervjuer. 

 11 fokusgruppintervjuer varav 7 omfattar fyra arbetslag från ELiS1 och 4 
fokusgruppintervjuer om fattar fyra arbetslag från ELiS2.  

 
I Bilaga 2 har jag sammanställt de intervjuer och observationer som genom-
förts, när i tid de genomfördes, inom ramen för vilket av de tre projekten de 
genomfördes, hur de dokumenterats samt hur de bearbetats inför och under 
analysarbetet. 
 
Jag har arbetat med tre typer av intervjuer med lärare och rektorer: Inlednings-
intervjuer, uppföljningsintervjuer och uppföljningssamtal. Det första intervju-
tillfället omfattade inledningsintervjuer och genomfördes i regel efter det 
första utbildningstillfället. Inledningsintervjuerna genomförde jag alltid som 
enskilda intervjuer och gav en möjlighet för lärarna att själva utveckla sina 
berättelser om entreprenöriellt lärande och den pågående processen. För att 
följa processen genomförde jag uppföljningsintervjuer i regel som fokus-
gruppintervjuer (jmf Morgan, 1996; Wibeck, 2000/2010) med arbetslagen. 
Undantaget är uppföljningsintervjuerna i ELiS3-projektet där jag enbart 
arbetade med enskilda intervjuer. De uppföljande intervjuerna arrangerades i 
projektens slutskede eller efter att projekten avslutats. Uppföljningssamtalen 
var en kortare och enklare typ av intervju som jag använde i möten med 
rektorer. Dessa syftade till att få en övergripande bild av hur implementerings-
arbetet fortskred och rektorns roll i det arbetet. I figurerna nedan har jag 
visualiserat när i tid empiriinsamlingarna skedde i de tre ELiS-projekten. 
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Utifrån denna idé om att synliggöra förändring och vara till nytta för projekten 
valde jag att studera ELiS1 och ELiS2, och lärarnas arbete med att im-
plementera entreprenöriellt lärande, som en process över tid. Upplägget bestod 
i att varva observationer av projektens utbildning med olika former av inter-
vjuer med de deltagande lärarna och rektorerna. Jag observerade varje ut-
bildningstillfälle som lärarna deltog i. Däremellan träffade jag lärarna och 
deras rektorer på respektive skola för enskilda intervjuer och fokusgrupp-
intervjuer med bandspelaren som ständig följeslagare. Nyttotanken var också 
en del i valet att använda fokusgruppintervjuer för att följa förändringsarbetet. 
Genom att skapa mötesplatser för gemensam reflektion kunde jag bidra till 
den fortsatta processen och stödja implementeringen. Processtanken och idén 
om att stödja förändring låg också till grund för upplägget av forsknings-
designen av ELIS3-projektet. Därför följde jag även det projektet genom att 
genomföra intervjuer med lärare och deras rektor över tid, en gång i början av 
projektet och en gång i slutet av projektet. 
 
Sammantaget omfattar de tre projekten 41 grund- och gymnasieskolor varav 
35 svenska och sex engelska. Jag har följt lärare från nio av de svenska grund- 
och gymnasieskolorna. De representerar tio av de arbetslag som genomgått ut-
bildningen i entreprenöriellt lärande och som tillsammans arbetat med att inte-
grera entreprenöriellt lärande i sin undervisningspraktik. Utbildningen genom-
fördes sammantaget i sju omgångar, och de arbetslag som jag valde att studera 
deltog i två av dessa utbildningsomgångar. Den första utbildningsomgången 
omfattade fyra arbetslag om sammanlagt 27 lärare och rektorer. Detta var 
ELiS1-projektet och jag valde att inte göra några begränsningar av vilka som 
skulle ingå i studien. För ELiS2, som omfattade ett 40-tal arbetslag, 
begränsade jag mig till fem arbetslag som deltog tillsammans i en av 
utbildningsomgångarna. Valet av utbildningsomgång baserades på att arbets-
lagen kom från kommuner i Västra Götaland som redan var engagerade i 
arbetet att implementera entreprenörskap i de kommunala skolorna. I och med 
att jag hade studerat dessa arbeten i ett tidigare uppdrag hade jag grepp om 
den process som redan pågått och fick möjlighet att studera arbetet vidare. 
Gruppen omfattade även både grund- och gymnasieskolor. Valet av vilka 
skolor som skulle studeras skedde i alla tre projekten i samarbete med projekt-
ledaren. I ELiS3 omfattade studien endast en grundskola. Valet av skola 
byggde på frivillighet och den skola som valdes ut erbjöd sig att delta i 
studien. I den bemärkelsen har jag själv styrt över metoderna för empiri-
insamlingen medan valen av skolor skett i samarbete med projektledare och 
deltagande skolor. 
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De uppföljande intervjuerna med arbetslagen i ELiS2-projektet genomförde 
jag under senhösten 2009 efter att alla utbildningar avslutats. Under 2009 
observerade jag även ett extrainlagt utbildnings- och arbetstillfälle för arbets-
lagen. Det riktade sig till arbetslagen i båda projekten. Detta tillfälle är 
markerat med en ljusare pil i Figur 4. 
  

 
 

Figur 5 Sammanställning av empiriinsamlingen i ELiS3-projektet i tid. 

ELiS3-projektet löpte under en längre period, nästan två år (Figur 5)35. Där 
genomförde jag inledningsintervjuer med fyra lärare och en rektor under våren 
2011. Dessa lärare deltog också i den utbildning som gavs inom ramen för 
ELiS2-projektet. Uppföljningsintervjuer genomförde jag våren 2012, d v s tre 
år efter att lärarna deltagit i utbildningen i entreprenöriellt lärande. Däremellan 
deltog jag och observerade de erfarenhetsutbytesaktiviteter som genomfördes 
inom ramen för projektet. Det materialet är dock inte inkluderat i denna 
avhandling. 

De olika materialtyperna och materialen 
De intervjuer som gjordes i samband med de tre ELiS-projekten har gett mig 
ett omfattande empiriskt material att arbeta med. Intervjuerna spelades alltid in 
för att jag skulle kunna koncentrera mig på intervjusituationen. Sammantaget 
gav det mig 62 bandade inledningsintervjuer och 17 bandade uppföljnings-
intervjuer. Dessvärre misslyckades jag med inspelningsutrustningen vid tre in-
ledande intervjuer och fick anteckna dem efteråt efter bästa förmåga. Dessa 
fältanteckningar går dock inte alls att jämföra med det inspelade materialet. 

                                                        
35 Inom ramen för ELiS3 genomfördes erfarenhetsutbyten mellan svenska och engelska skolor i syfte 
att utveckla entreprenöriellt lärande. Det materialet analyseras inte i denna avhandling utan enbart 
intervjuerna med rektor och lärare. 
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Figur 3 Sammanställning av empiriinsamlingen i ELiS1-projektet i tid. 

I ELiS1 observerade jag fyra utbildningstillfällen under perioden januari-
september 2008. Jag genomförde inledningsintervjuer med lärare och rektorer 
ca en månad efter första utbildningstillfället (Figur 3). Uppföljningsintervjuer 
med arbetslagen genomfördes vid två tillfällen, ett i slutet av 2008 efter att 
projektet avslutats och ett i maj–juni 2009 (Figur 3 och Figur 4). Vid dessa 
tillfällen genomförde jag även uppföljningssamtal med rektorer.  

 
I ELiS2 observerade jag fem utbildningstillfällen under perioden januari-
september 2009. I EliS2 genomfördes inledningsintervjuerna med lärare och 
rektorer också generellt ca en månad efter första utbildningstillfället (Figur 4).  
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

Figur 4 Sammanställning av empiriinsamlingen i ELiS2-projektet i tid. 
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Figur 4 Sammanställning av empiriinsamlingen i ELiS2-projektet i tid. 
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Tabell 2. Sammanställning av de policytexter och läroplaner som används i Kapitel 5. 

 
Policytexter övernationell nivå 
OECD/CERI (1989). Towards an "enterprising" culture. A challenge for education and 
training. Paris: OECD. 
European Parliament (2000). Lisbon European Council 23 and 24 march 2000 presidency 
conclusions. Brussels: European Parliament. 
Education Council (2001). Report from education council to the European Council on the 
concrete future objectives of education and training systems. Brussels: Council of the 
European Union.  
Europeiska Kommissionen (2003). Grönbok. Entreprenörskap i Europa. Bryssel: 
Europeiska Kommissionen.  
 European Commission (2004). Action Plan: The European agenda for Entrepreneurship. 
Brussels: European Commission. 
European Parliament (2006). Recommendation of the European parliament and of the 
Council of 18 December 2006 on key competences for lifelong learning. Official Journal 
of the European Union (2006/962/EC), Brussels: European Parliament.  
 
Policytexter nationell nivå 
Regeringskansliet (2009). Strategi för entreprenörskap inom utbildningsområdet. 
Stockholm: Utbildningsdepartementet och Näringsdepartementet.  
Närings- och handelsdepartementet (1997). Regional tillväxt – för arbete och välfärd 
(Regeringens proposition 1997/98:62). Stockholm: Regeringskansliet.  
Närings- och handelsdepartementet (1997). I entreprenörskapets tecken – en studie av 
skolning i förnyelse. Stockholm: Närings- och handelsdepartementet, Ds 1997:3. 
Näringsdepartementet (2001). En politik för tillväxt och livskraft i hela landet. 
(Regeringens proposition 2201/02:4). Stockholm: Regeringskansliet.  
Nutek (2000). För framtida företagsamhet. Ett nationellt handlingsprogram för ungt 
företagande. Stockholm: Nutek.  
Nutek (2004a). Förslag till utökat nationellt entreprenörskapsprogram. Stockholm: 
Nutek.  
Nutek (2004b). Projektplan Entreprenörskapsprogram 2005-2007. Stockholm: Nutek. 
Nutek (2007). Nationellt entreprenörskapsprogram 2005–2008. Projektkatalog Mars 
2007. Stockholm: Nutek.  
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Lärarnas röster har gått förlorade och med dem rikligheten i reflektioner och 
berättelser. Av alla inspelade inledningsintervjuer transkriberades 50 stycken i 
sin helhet. Av uppföljningsintervjuerna transkriberades nio i sin helhet. Detta 
var de fyra första och de fem sista intervjuerna. Anledningen till att inte alla 
intervjuer transkriberades är tidsskäl. Detta trots att jag inom ramen för min 
enskilda firma haft en anställd som kunde hjälpa mig med de sista tio inter-
vjuerna36.  
 
De inledande och de uppföljande intervjuerna utgör det material som jag 
använt för att analysera vilka effekter entreprenöriellt lärande har på lärares 
sätt att vara och agera och mer specifikt vilka subjektiviteter som produceras. 
Dessa material analyserar jag i Kapitel 6 och 7. 
 
Jag undersöker också hur och varför utbildning i entreprenöriellt lärande kan 
förstås som en styrningsteknologi och hur lärare styrs att anamma entre-
prenöriellt lärande (Kapitel 5). Det innebär att jag också använder andra 
materialtyper för mina analyser. Observationerna av utbildningen i entre-
prenöriellt lärande är en av dessa materialtyper. Observationerna har varit 
centrala i att förstå det koncept i entreprenöriellt lärande som lärarna ut-
bildades i och dess grundläggande idéer. De hjälpte mig också att genomföra 
intervjuerna, eftersom jag delade kännedomen om och erfarenheter från 
projektet och utbildningen med lärarna och rektorerna. Under utbildningarna 
satt jag tillsammans med lärarna när de hade gemensamma samlingar (i ring) 
och gick i viss mån runt och observerade när de arbetade i sina respektive 
arbetslag. Jag fokuserade på hur utbildningen lagts upp, vad utbildnings-
aktören lärde ut, vilka övningar och aktiviteter som genomfördes, och lärarnas 
reflektioner kring det pågående lärandet och implementeringsarbetet. 
Observationerna dokumenterade jag genom att föra anteckningar. Dessa an-
teckningar renskrev jag efter dagens slut. Dokumentationen av utbildningen 
omfattar även två böcker vilka beskriver utbildningskonceptet (Bilaga 1). 
Sammantaget omfattar observationsmaterialet tio tillfällen med fältan-
teckningar om drygt 100 sidor.  
 
Rörande hur och varför utbildning i entreprenöriellt lärande kan förstås som en 
styrningsteknologi och hur lärare styrs att anamma entreprenöriellt lärande, 
använder jag även policytexter från övernationell, nationell och regional nivå 
samt läroplaner. Policytexterna och läroplanerna har jag sammanställt i Tabell 
2 nedan. Policytexterna har jag valt ut utifrån deras relevans för implemen-
teringen av entreprenörskap i undervisningen i Sverige. 
  

                                                        
36 Uppföljningssamtalen som genomfördes med rektorer spelades inte in. Detta eftersom de var kortare 
samtal för att hålla mig uppdaterad om de förändringar som de såg hos arbetslagens arbete. Jag förde 
endast fältanteckningar. Allt material har sålunda inte dokumenterats på samma sätt.   
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Tabell 2. Sammanställning av de policytexter och läroplaner som används i Kapitel 5. 

 
Policytexter övernationell nivå 
OECD/CERI (1989). Towards an "enterprising" culture. A challenge for education and 
training. Paris: OECD. 
European Parliament (2000). Lisbon European Council 23 and 24 march 2000 presidency 
conclusions. Brussels: European Parliament. 
Education Council (2001). Report from education council to the European Council on the 
concrete future objectives of education and training systems. Brussels: Council of the 
European Union.  
Europeiska Kommissionen (2003). Grönbok. Entreprenörskap i Europa. Bryssel: 
Europeiska Kommissionen.  
 European Commission (2004). Action Plan: The European agenda for Entrepreneurship. 
Brussels: European Commission. 
European Parliament (2006). Recommendation of the European parliament and of the 
Council of 18 December 2006 on key competences for lifelong learning. Official Journal 
of the European Union (2006/962/EC), Brussels: European Parliament.  
 
Policytexter nationell nivå 
Regeringskansliet (2009). Strategi för entreprenörskap inom utbildningsområdet. 
Stockholm: Utbildningsdepartementet och Näringsdepartementet.  
Närings- och handelsdepartementet (1997). Regional tillväxt – för arbete och välfärd 
(Regeringens proposition 1997/98:62). Stockholm: Regeringskansliet.  
Närings- och handelsdepartementet (1997). I entreprenörskapets tecken – en studie av 
skolning i förnyelse. Stockholm: Närings- och handelsdepartementet, Ds 1997:3. 
Näringsdepartementet (2001). En politik för tillväxt och livskraft i hela landet. 
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företagande. Stockholm: Nutek.  
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Nutek (2004b). Projektplan Entreprenörskapsprogram 2005-2007. Stockholm: Nutek. 
Nutek (2007). Nationellt entreprenörskapsprogram 2005–2008. Projektkatalog Mars 
2007. Stockholm: Nutek.  
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Lärarnas röster har gått förlorade och med dem rikligheten i reflektioner och 
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Fokusgruppintervjuer som metod för 
empiriinsamling 
Uppföljningsintervjuer som jag genomförde som fokusgruppintervjuer arran-
gerades på arbetslagens arbetsplatser. Utifrån mina tidigare erfarenheter av 
metoden utgick jag ifrån att fokusgruppintervjuer var en lämplig metod för att 
samla in empiri från lärarnas arbete med att integrera entreprenöriellt lärande i 
sin praktik, och samtidigt bidra till processen genom att skapa en mötesplats 
för lärarna att gemensamt formulera erfarenheter och reflektioner över 
processen. I den bemärkelsen inspirerades jag av interaktiva metoder där jag 
själv i viss mån blev delaktig i lärarnas process (jmf Svensson, Brulin, 
Ellström & Widegren, 2002). Morgan (1996) noterar också ett ökat intresse 
för användning av metoden i bl a aktions- och interaktiv forskning.  
 
Det finns olika definitioner av vad en fokusgruppintervju är och olika upp-
sättningar, förhållningsregler och standarder för hur de ska genomföras. 
Grundläggande är att denna typ av intervju möjliggör för en grupp av 
människor att diskutera ett bestämt ämne (jmf Morgan, 1996; Wibeck, 
2000/2010). Det skapar en möjlighet att intervjua flera människor samtidigt, 
och under ett och samma tillfälle låta olika röster och perspektiv bli hörda. 
Morgan (1996) argumenterar för att interaktion mellan deltagarna är central 
för metoden, men att den kan vara svår att få till. Mitt intresse för att använda 
metoden var dock inte att studera deltagarnas interaktion i sig. Inte heller var 
min ambition att, som Kitzinger (1994), studera om fokusgruppintervjun ledde 
till förändringar av t ex åsikter. Kitzinger (1994) uppmärksammar också i en 
studie av drygt 40 publicerade studier att de alla saknade fokus på 
interaktionen mellan deltagarna. Min tolkning är därmed att fokus på 
interaktion inte är nödvändig utan att metoden även används för att samla in 
flera berättelser och erfarenheter samtidigt. 
 
Att flera människor är inblandade i intervjun innebär en utmaning jämfört med 
enskilda intervjuer (jmf Morgan, 1996). Utmaningen består i att alla ska känna 
sig bekväma och få sina röster hörda, och att samtalet håller rätt fokus. Upp-
lägget av fokusgruppintervjuerna beskriver jag utifrån inspiration av tre av 
Côté-Arsenaults och Morrisson-Beedys (2005) grundstenar för genomförande 
av fokusgruppintervjuer: 
  
 Vilka frågor leder intervjun? 
 Hur skapar jag en situation där lärarna känner sig bekväma? 
 Hur agerar jag i rollen som intervjuare? 
 
Intervjun genomfördes i tre steg. Eftersom jag ville synliggöra förändring som 
var kopplad till entreprenöriellt lärande inledde jag med att utifrån deras 
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Policytexter regional nivå 
Västra Götalandsregionen (2003). Det gemensamma Västra Götaland – hållbar tillväxt 
för ökad attraktivitet och konkurrenskraft. Tillväxtprogram för Västra Götaland 2004-
2007. Göteborg: Västra Götalandsregionen.  
Västra Götalandsregionen (2008). Tillväxtprogram för Västra Götaland 2008-2013. 
Göteborg: Västra Götalandsregionen. 
Fyrstadsregionen (1999). En ledande teknik- och industriregion i Europa. Underlag för 
Fyrstadsregionen till regionalt tillväxtavtal. Vänersborg: Fyrstad. 
Mellansjöregionen (1999). Utvecklingsplan för Tillväxtavtal Östra Skaraborg. Skövde: 
Mellansjöregionen. 
Skara kommun (2004). Skolplan för Skara kommun. 
Tanums kommun (2008). Skol- och verksamhetsplan för Tanums kommuns förskolor och 
skolor. 
 
Läroplaner 
Utbildningsdepartementet (1994a). Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, 
förskoleklassen och fritidshemmet (Lpo 94). Stockholm: Utbildningsdepartementet. 
Utbildningsdepartementet (1994b). 1994 års läroplan för de frivilliga skolformerna (Lpf 
94). Stockholm: Utbildningsdepartementet. 
Skolverket (2011a). Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011. 
Stockholm: Skolverket.  
Skolverket (2011b). Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för 
gymnasieskola 2011. Stockholm: Skolverket.  

 
Därutöver använder jag ELiS-projektens projektdokument (Bilaga 1) och 
entreprenörskapsforskning. Den entreprenörskapsforskning som jag valt ut 
representerar den konventionella entreprenörskapsforskningen med inriktning 
på företagande och ekonomiska värden, den forskning som intresserar sig för 
ett bredare entreprenörskap och andra värden, forskning som intresserar sig för 
entreprenören som individ (egenskapsforskningen) samt forskning rörande 
entreprenörskap i undervisningen i Sverige ur ett icke-styrningsperspektiv. 
Policytexterna används dels för att beskriva kontexten för ELiS-projekten och 
processen att implementera entreprenörskap i undervisningen, men till-
sammans med entreprenörskapsforskningen utgör de även grunden för en 
analys av deras funktion i översättningsprocessen och därmed också 
styrningen av lärarna. 
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nivå och interaktion. Jag upplevde dock inte att det saknades energi i 
grupperna. Det kan bero på att de som deltog var berörda av ämnet, eftersom 
det var kopplat till deras gemensamma utvecklingsarbete kring undervisnings-
praktiken. Det fanns tvärtom ett behov av att berätta och diskutera 
erfarenheterna av entreprenöriellt lärande och deras arbete med att integrera 
det i sin undervisning. Ibland fanns det dock en dragning mot att deltagarna 
berättade sina versioner för mig, istället för att berätta och reflektera för och 
med varandra. Det senare eftersträvade jag eftersom jag ville att fokus-
gruppintervjun skulle ligga till grund för ett utbyte mellan deltagarna lika 
mycket som ett utbyte för mig i mitt arbete. Ibland uppstod således en 
situation och interaktion som mer påminner om en enskild intervju förutom att 
det finns fler åhörare som ska värdera, imponeras och konkurreras med 
.  
I och med att jag frågade lärarna om vad som hade hänt sedan jag träffade dem 
sist, innebar det även att jag förutsatte att något hade hänt. I efterhand kan jag 
se att jag försatte dem i en situation där de kunde känna sig misslyckade om 
inget hade hänt. Jag frågade således efter lärarnas performativitet – hur de 
agerade och presterade genom entreprenöriellt lärande – hur de själva tog upp 
det företagsamma jag som utbildningen i entreprenöriellt lärande producerade. 
Att mitt arbete uttryckligen utgick från en idé om förändring kan ha bidragit 
till att lärare som inte var aktiva i implementeringsarbetet inte deltog i fokus-
gruppintervjuerna.  
 
För att skapa goda förutsättningar för intervjuerna ville jag att deltagarna 
skulle känna sig bekväma. För att lyckas med detta använde jag en mindre 
strukturerad metod (jmf Morgan, 1996) och hade inte strikta regler för hur 
deltagarna skulle interagera. Jag försökte att efterlikna ett samtal. Detta 
berodde på att jag inte ville att lärarna skulle fokusera på att leverera till mig 
vad de trodde att jag ville ha, utan att tillsammans fokusera på det egna 
förändringsarbetet. Jag utgick därför inte ifrån en bestämd ordning som lärarna 
följde för sina inlägg, och förde heller ingen inläggslista som styrde 
ordningen. Det innebar dock utmaningar att få alla röster att ta lika stort 
utrymme. En annan del i detta var att bjuda på fika eller mat, beroende på när 
på dagen som intervjuerna genomfördes. 
 
Att jag bjöd på mat och fika är också kopplat till tiden och platsen för inter-
vjuerna. Det var vid flera tillfällen en utmaning för lärarna att skapa en 
mötesplats för dessa fokusgruppintervjuer där de alla kunde delta. Detta bi-
drog till att vi arrangerade en del intervjuer på luncher, sen eftermiddag eller 
tidig morgon. Tidsbristen bidrog också till att intervjuerna genomfördes på 
plats i respektive skola. En nackdel med detta var att det vid vissa intervjuer 
var svårt att skapa en helt lugn atmosfär för reflektion då lärare var tvungna att 
gå mellan lektioner och intervju. Tidsbristen uppgavs också som orsak till att 
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berättelser eller reflektioner vid intervjuer eller fokusgruppintervjuer summera 
var lärarna befann sig när jag träffade dem. Det var en berättelse som handlade 
om vad de implementerat, planerade att implementera och vilka utmaningar 
som de kämpade med. Idén var att ge lärarna möjlighet att ’resa tillbaka i 
tiden’ och därmed få distans till processen och underlätta för dem att se de 
förändringar som skett sedan jag träffade dem sist. I ett andra steg fick lärarna 
möjlighet att reflektera över och kommentera min berättelse av var de tidigare 
befann sig. I det tredje steget bjöd jag in lärarna att berätta och diskutera 
utifrån den planerade frågan: Vad har hänt hos er sedan jag besökte er sist? 
Lärarnas berättelser om och reflektioner över arbetet med att implementera 
entreprenöriellt lärande blev genom detta upplägg tema för fokusgrupp-
intervjun. Jag hade också en del följdfrågor som stöd som rörde strukturella 
förändringar (t ex schema, klassrum), samarbete i arbetslaget, lärarnas 
förhållningssätt, hur entreprenöriellt lärande implementerades, utmaningar och 
effekter. Eftersom fokus låg på lärarnas egen process använde jag inte alltid 
stödfrågorna. Utifrån mina observationer av ELiS-projektens lärarutbildning 
kunde jag istället utveckla frågor genom att referera tillbaka till begrepp och 
idéer från utbildningen. 
 
Hur skapade jag då en situation för att lärarna skulle känna sig bekväma och få 
sina röster hörda? Côté-Arsenault och Morrisson-Beedy (2005) menar att kon-
texten måste fungera och att det handlar om vilka och hur många som deltar, 
när i tid intervjun görs och under hur lång tid, miljön där den görs och infra-
strukturen som t ex bord, stolar, temperatur. Vid fokusgruppintervjuerna har 
jag utgått från redan existerande grupper, lärarnas arbetslag. En fördel med 
detta är att lärarna kände varandra väl, och att de alla var engagerade och 
berörda av det ämne som diskuterades. Kitzinger (1994 s. 105) hävdar dess-
utom att det är användbart att arbeta med redan existerande grupper, eftersom 
det är där som idéer formas och beslut tas. Arbetslagen skapar således ökade 
förutsättningar för att genom den interaktiva metoden bidra till lärarnas 
praktik. För att lärarna skulle känna sig bekväma och känna sig fria i sina 
reflektioner över entreprenöriellt lärande och implementeringsarbetet genom-
fördes också intervjuerna utan rektorer. På så sätt undvek jag att gruppen 
skulle omfatta deltagare med varierande grad av makt (jmf Côté-Arsenault & 
Morrisson-Beedy, 2005). Däremot kvarstår att det inom arbetslagen finns 
arbetslagsledare och att det även kan finnas personer med informell makt.  
 
Alla lärare som deltagit utbildningen och som tillhör arbetslaget har ingått i 
gruppen. Det har medfört att jag inte styrt över antalet deltagare. Morgan 
(1997) rekommenderar sex till tio personer för en fokusgruppintervju. Mina 
grupper omfattade mellan fyra och sex lärare. Att använda mindre grupper har 
underlättat för att ge alla deltagande röster utrymme. Hartman (2004) och 
Morgan (1997) argumenterar dock för att fler deltagare ger en högre energi-
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berättelser eller reflektioner vid intervjuer eller fokusgruppintervjuer summera 
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respektive det offentliga sammanhanget. Det har enligt Kitzinger inget med 
ärlighet att göra, utan som jag förstår Kitzinger handlar det snarare om vad 
diskurser och kontext gör möjligt att uttrycka. Kitzingers resonemang kan 
förklara varför berättelserna från fokusgruppintervjuerna utvecklades mycket 
utifrån konsensus och gemensamma ställningstaganden. Det är därför möjligt 
att lärare, genom deltagandet i utbildningen i entreprenöriellt lärande, hade 
kunskap om hur de skulle prata om entreprenöriellt lärande, men att det kunde 
skilja sig mot deras undervisningsspraktik (jmf Bill & Olaisson, 2009). De 
berättelser vilka problematiserar entreprenöriellt lärande är inte många, men 
de härrör alla från de enskilda intervjuerna. 
 
Det var också röster som försvann eftersom lärare hoppade av samarbetet 
kring entreprenöriellt lärande och inte deltog i fokusgruppintervjuerna. Även 
om samtalet i fokusgruppintervjuerna underlättades av att deltagarna kände 
varandra, kan det faktum att de ingick i samma grupp och träffades dagligen 
också ha undertryckt reflektioner och berättelser.  

 
Andra problem med fokusgruppintervjuerna är att berättelserna blev mer 
’korta trådar’ eftersom flera röster konkurrerade om utrymmet. Detta är 
kopplat till konsensus där lärarna under fokusgruppintervjuerna ’vävde’ 
berättelserna tillsammans. Kitzinger (1994) använder begreppet 
”kompletterande interaktion” för denna typ av socialt samspel (ibid s. 108 
egen översättning). Följande dialog är ett exempel på hur lärare i studien till-
sammans interagerar för att berätta om den gemensamma erfarenheten. Ni 
möter två lärare från en gymnasieskola som berättar om hur de startat upp 
hösten med att använda entreprenöriellt lärande med alla elever i årskurs ett: 

 
Lärare 1: och det är roligt, för en månad sedan hade vi inte, alltså 
det har hänt… någonting. Det har kommit insikter under den här 
senaste tiden. För det har varit mycket hektiskt, kaotiskt, 
konstigt… 
Lärare 2: … mycket förvirrade elever… 
Lärare 1: … förvirrade elever, förvirrade lärare. Och mycket 
osäkerhet och så. Men att det är jättekul just med den här lilla 
halvtidsutvärderingen nu då. För där får vi mycket positivt… 
Lärare 2: Vi har det ju lite speciellt, vi är ju ganska få lärare på 
väldigt många elever. Det blev ju så att vi valde att starta med 
alla ettorna på en gång, istället för med en liten utvald grupp. 
(Fokusgruppintervju lärare, gymnasieskola, 2008) 

 
Denna form av interaktion förutsätter att de intervjuade känner varandra och 
delar erfarenheter (jmf Kitzinger, 1994) och bidrar i intervjun till energi och 
engagemang. Samtidigt bidrar den kompletterande interaktionen också till att 
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inte alla lärare från arbetslagen deltog. Fokusgruppintervjuerna pågick mellan 
en till två timmar beroende på arbetslagens möjligheter att frigöra gemensam 
tid. Eftersom grupperna inte var så stora var tidsutrymmet tillräckligt för att 
uppfylla intervjuernas syfte. Fokusgruppintervjuerna arrangerades en gång per 
termin för respektive arbetslag, med start hösten efter utbildningen. För 
arbetslagen i ELiS1 innebar det att jag träffade dem i två fokusgrupp-
intervjuer, och för arbetslagen i ELiS2 att jag träffade dem en gång i 
fokusgruppintervju (förutom ett arbetslag som jag inte träffade alls på grund 
av tidsbrist). 
 
Att använda fokusgruppintervju som metod för empiriinsamling har inneburit 
att jag har fått ta rollen som moderator, snarare än intervjuare för att styra upp 
samtalen och bidra till gott samtalsklimat (jmf Wibeck, 2000). Côté-Arsenault 
och Morrisson-Beedy (2005) argumenterar för att forskare ska ha en mix av 
kunskap och träning för att hantera metoden och dessutom arbeta i par, en som 
koncentrerar sig på moderatorrollen och en som för anteckningar över det som 
sker i gruppen. Det var så metoden utfördes i studien Entreprenörskap & 
Skolan (Berglund & Holmgren, 2007; Berglund & Holmgren, 2008) där jag 
var den som förde anteckningarna. Däremot arbetade jag i ELiS1 och ELiS2 
på egen hand. Det medförde att jag inte kunde ta anteckningar eftersom jag 
behövde fokusera på samtalen. Reflekterande anteckningar gjorde jag istället 
efter intervjuerna. Det ser jag inte som något problem eftersom jag inte 
intresserade mig för själva interaktionen utan lärarnas berättelser och 
reflektioner. Däremot saknade jag möjligheten till reflektion över intervjuerna 
med en kollega vilket jag hade erfarenhet av sedan tidigare. 

För och nackdelar med användningen av 
fokusgruppintervjuer  
Rollen som moderator var ny för mig i dessa projekt. Jag uppmärksammade 
att jag i den rollen hade vissa problem att stödja alla röster att göra sig hörda, 
samtidigt som jag i vissa fall hade problem med att dämpa starka röster. Detta 
trots att jag arbetade med mindre grupper. Detta är ett av de problem som 
finns med metoden (Côté-Arsenault & Morrisson-Beedy, 2005) och som inte 
underlättades av min strävan att få intervjuerna att efterlikna samtal. En 
anledning till att en röst inte blev hörd kan vara att personen inte ingår i 
samarbetet i någon större omfattning och därför inte delar samma erfarenheter. 
En annan anledning kan vara att deltagare har en berättelse som inte överens-
stämmer med de övrigas. Detta berör ett betydligt större problem med 
metoden som är förknippat med hur lärarna introducerats till entreprenöriellt 
lärande – som ett ideal för undervisning. Kitzinger (1994) diskuterar skillnader 
i vad vi säger i en fokusgruppintervju och när vi är själva i en enskild intervju 
och menar att vi måste acceptera att olika diskurser uttrycks i det lilla 
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Intervjuer som metod för empiriinsamling 
De problem och utmaningar som jag reflekterade över ovan gällande fokus-
gruppintervjuerna är inget som jag förknippar med enskilda intervjuer som 
metod. Enskilda intervjuer gav lärarna möjlighet att uttrycka sig genom andra 
diskurser.  
 
De enskilda intervjuerna genomfördes som halvstrukturerade, sökande inter-
vjuer med öppna, förformulerade frågor som utgångspunkt (Kvale, 1997). Att 
jag beskriver intervjuerna som sökande beror på att de formulerade frågorna 
endast utgjorde en riktning, och att jag arbetade med att vara följsam till 
respondenterna och därför följa deras tanketrådar och stödja dem i att utveckla 
berättelsen om entreprenöriellt lärande. Jag inledde intervjuerna med att 
berätta om studiens syfte och min roll, och kontaktskapande frågor som rörde 
läraren och skolans arbete och inriktning. Därefter skiljer sig de inledande 
enskilda intervjuerna en del åt, eftersom ELiS1 och ELiS2 var centrerat kring 
en utbildning och ELiS3 kring ett erfarenhetsutbyte och eftersom de 
genomfördes under olika tidsperioder. 
 
I ELiS1 och ELiS2 var frågorna fokuserade på varför lärarna och skolan 
deltog i utbildningen i entreprenöriellt lärande, varför de ville implementera 
entreprenöriellt lärande och vilka utmaningar som de såg med det de ville 
förändra:  

 
 Varför vill du/ni delta i utbildningen? 
 Vad är det du/ni vill förändra och varför?  
 Vilka utmaningar ser du? 
 
Dessa frågor var tillräckligt öppna för att ge lärarna utrymme för egna reflek-
tioner och berättelser och har gett ett rikt empiriskt material. Därutöver om-
fattade intervjuerna även följande frågor:  
 
 Hur fungerar samverkan i lärarlaget? 
 Hur arbetar du/ni med kontakter utanför skolan idag? 
 Finns det legitimitet för arbetet på er skola? 
 Finns det en politisk förankring för arbetet? 
 
De två första frågorna utgick från den starka samarbetsidé som utbildningen i 
entreprenöriellt lärande bygger på. De två sista frågorna utgick från antagandet 
om att förändringsarbetet krävde legitimitet och stöd på skolan som arbetsplats 
och politiskt stöd i kommunen. Detta på grund av att entreprenörskap ännu 
inte skrivits in i de nationella läroplanerna. Dessa frågor har mer bäring på ut-
värderingen och inte avhandlingen. Intervjuerna genomfördes som halv-
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begränsa deltagarnas utrymme att följa sina egna tanketrådar och berätta 
sammanhängande berättelser. Något som underlättas vid användning av en-
skilda intervjuer.  

 
Det finns således nackdelar med att använda fokusgruppintervjuer, men också 
fördelar genom att jag fick ta del av flera röster samtidigt och därmed fick en 
samlad bild av implementeringsarbetet. En drivande idé var att fokusgrupp-
intervjuerna även skulle stödja lärarna och deras process att implementera 
entreprenöriellt lärande. Genom att närvara på skolorna och skapa utrymme 
för reflektion bidrog jag i viss mån till förändringsarbetet. Genom att det låg i 
mitt uppdrag att beskriva dessa förändringar kan jag möjligen ha påverkat 
lärarna att agera och driva på implementeringsarbetet. I det avseendet blev jag 
i rollen som utvärderare sammanvävd med hur lärarna tog upp det företag-
samma jaget vilket producerades genom utbildningen och sålunda också 
styrningen av lärarna (jmf Ball, 2003). Detta berör problemet att använda 
fokusgruppintervjuer i studier av lokala förändringsarbeten som rör implemen-
teringen av en idealiserad lösning (läs entreprenöriellt lärande).  
 
Att använda fokusgruppintervjuer för att studera en så stark diskurs som entre-
prenörskap ger ett mindre utrymme för annorlunda och kanske mer kritiska 
berättelser. Det ser jag som en följd av att utbildningen i entreprenöriellt 
lärande och ELiS1- och ELiS2-projekten producerar ideal för hur man ska 
vara som lärare och hur undervisningen ska ske – ett ideal som samtidigt 
problematiserar andra sätt att vara. I den bemärkelsen produceras genom 
diskursen en mer moralisk lärare, som lärarna måste förhålla sig till under 
fokusgruppintervjuerna. Därför kan man se fokusgruppintervjuerna som ett 
sammanhang för inbördes utvärdering där lärarna mätte sig med varandra. Att 
använda fokusgruppintervjuer i en så närgången studie som denna där lärare 
tillsammans arbetar med att förändra sitt sätt att vara och agera är således inte 
problemfritt. Metoden var betydligt mer oproblematisk i studien Entreprenör-
skap & Skolan (Berglund & Holmgren, 2007). Orsakerna är att den senare inte 
var en lika närgången studie, utan deltagarna kom från olika skolor och hade 
olika erfarenheter av att arbeta med entreprenörskap i skolan. De hade inte 
deltagit i någon gemensam utbildning och hade därför ingen ’sanning’ om 
entreprenörskap i undervisningen att förhålla sig till. Där bidrog fokus-
gruppintervjuerna till att skapa utrymme för kritisk reflektion och ett öppet 
och nyfiket utbyte mellan deltagarna. Samtidigt går det också att se an-
vändningen av fokusgruppintervjuer som en styrka för avhandlingen, eftersom 
nackdelarna med metoden i sig bidrar till att synliggöra aspekter av över-
sättningsprocessens styrka – möjligheterna att skapa kopplingar mellan de 
styrandes mål och lärarna (jmf Rose, 1999) – där jag själv var en del i att 
stärka detta kopplingsskapande.  
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värderingen och inte avhandlingen. Intervjuerna genomfördes som halv-

 

102 

begränsa deltagarnas utrymme att följa sina egna tanketrådar och berätta 
sammanhängande berättelser. Något som underlättas vid användning av en-
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bildningen och studerat lärarna i ELiS2- och ELiS3-projekten, delade deras 
erfarenheter och språk. Eftersom de alla fortfarande arbetade med entre-
prenöriellt lärande var ämnet också aktuellt. Intervjuerna genomfördes alltid 
på lärarnas arbetsplatser. Eftersom jag intervjuade lärarna enskilt var det också 
relativt enkelt för dem att skapa utrymme för intervjuerna under arbetstid. 
Tiden för intervjuerna anpassades dock efter lärarnas möjligheter att delta och 
varierade mellan ca 30 minuter och en timme. Jag hade föredragit de längre 
intervjuerna för att lärarna och rektorerna skulle få utrymme för att utveckla 
sina tankar och berättelser. Detta till trots upplevde jag intervjuerna som väl-
fungerande där intervjuerna i regel kunde genomföras i lugn och ro. 
 
Rollen som intervjuare i enskilda intervjuer var jag redan mycket väl bekant 
med genom ett flertal andra studier och utvärderingar (t ex Holmgren, 2004a; 
Holmgren, 2008b; Holmgren, 2009). Det var också en roll som jag också 
kände mig mycket bekväm med och uppskattade. Med de formulerade 
frågorna som riktning arbetade jag med att vara följsam mina respondenter, 
och genom följdfrågor bidra till att de utvecklade sina tankar och berättelser. 
Det handlade mycket om att lyssna och vara uppmärksam på att stödja 
respondenten i berättandet genom att ställa t ex hur- och varförfrågor och följa 
respondentens takt. I den bemärkelsen har jag i dessa situationer kunnat dra 
nytta av min egen lågmäldhet och utifrån ämnet låta den intervjuade få 
talutrymmet. En reflektion som jag gjort i efterhand när jag analyserade 
materialet med mina teoretiska glasögon är att jag på en del ställen saknade att 
jag inte bad respondenten utveckla sina tankar. Jag hade även kunnat utmana 
dem mer. Det är en nackdel med att jag inte hade de teoretiska glasögonen på 
plats vid intervjuerna. Å andra sidan kunde lärarna och rektorerna heller inte 
läsa in att det är något ’exakt’ som jag ville att de skulle säga. 

Hur jag använder mina teoretiska glasögon – 
subjektiviteter 
Hur använder jag då mina teoretiska glasögon för att analysera de olika 
materialen? Jag inleder med att beskriva hur jag använder subjektivitets-
begreppet för att analysera vilka effekter som entreprenöriellt lärande har på 
lärares sätt att vara och agera. I nästa avsnitt beskriver jag hur jag använder 
begreppen styrningsteknologi och översättning för att analysera hur lärare 
styrs att vilja anamma entreprenöriellt lärande, och hur och varför entre-
prenöriellt lärande kan förstås som en styrningsteknologi. 
 
Att analysera ”karaktäristiska sätt att forma subjekt, subjektiviteter, personer, 
aktörer eller agenter” utgör en av de dimensioner som Dean (1999/2010 s. 33 
egen översättning) inkluderar i vad som kan analyseras i governmentality-
studier. Jag använder subjektivitetsbegreppet för att analysera intervju-
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strukturerade intervjuer där jag och den intervjuade vandrade mellan ut-
bildningen i entreprenöriellt lärande och lärarens tankar utifrån frågorna. 
Frågorna som ledde de enskilda intervjuerna i ELiS3-projektet 2011 liknade 
frågorna ovan. Där ställdes dock inga frågor kring legitimitet eftersom entre-
prenörskap skevs in i läroplanerna samma år som mitt arbete med projektet 
startade. Frågorna var följande:  
 
 Hur arbetar ni med entreprenörskap i din skola? 
 Vad är entreprenöriellt lärande/entreprenörskap i skolan för dig?  
 Varför vill ni utveckla entreprenörskap/entreprenöriellt lärande i skolan? 
 Vilka är hindren för att arbeta med entreprenörskap/entreprenöriellt 

lärande i din skola?  
 Vad ser du idag att entreprenöriellt lärande kommer att bidra med som ni 

inte har möjlighet till nu? 
 Samarbetar skolan med det lokala näringslivet? Vilken roll har det lokala 

näringslivet i skolan?  
 Krävs det en speciell struktur i skolan för att arbeta med entreprenörskap/-

entreprenöriellt lärande? Vilken? 
 
När jag återkom till lärarna i ELiS3 den andra gången 2012 för att följa upp 
utvecklingsarbetet använde jag samma upplägg som i fokusgruppintervjuerna. 
Intervjuerna inleddes med att jag berättade var de befann sig när jag träffade 
dem sist. Det blev utgångspunkten för lärarnas reflektioner över arbetet med 
entreprenöriellt lärande och det pågående förändringsarbetet.  
 
Hur skapade jag då en intervjusituation där lärarna i ELiS-projekten kunde 
känna sig bekväma? Delvis bidrog upplägget av studierna till att skapa en bra 
kontext för intervjuerna. En följd av att jag i ELiS1 och ELiS2 intervjuade 
lärarna efter första utbildningstillfället var att de kände igen mig. Även om vi 
inte hade pratat under utbildningen var jag bekant för alla genom att jag var 
presenterad och deltagit på utbildningsdagarna. På så sätt var jag inte ett nytt 
ansikte utan någon de kände igen. Dessutom delade vi genom utbildningen en 
erfarenhet, och därmed också det språk och de idéer som där delades och 
praktiserades. Ämnet var också aktuellt eftersom de deltagit i utbildningen en 
månad tidigare och strax skulle delta i det andra utbildningstillfället. De hade 
därmed också redan prövat entreprenöriellt lärande i praktiken. Detta antar jag 
bidrog till lärarnas engagemang och att de kände sig bekväma under intervjun 
och därmed öppna för att delge mig sina reflektioner och berättelser.  
 
Upplägget av ELiS3 innebar inte samma möjligheter till bra kontext eftersom 
de lärare som deltog i det projektet hade deltagit i en av de utbildnings-
omgångar i ELiS2 som jag inte följde. Vi hade således inte träffats tidigare. 
Detta innebar dock inga problem eftersom jag, genom att ha deltagit i ut-
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allt för ospecifik och bred. Den följsamma läraren blev inledningsvis för bred 
vilket medförde att den blev motstridig. Även där arbetade jag om 
tematiseringen och landade i den följsamma läraren och den individformande 
läraren. En del av de teman som jag arbetade med inledningsvis fokuserade 
mer på lärarnas relation till entreprenöriellt lärande istället för hur de såg på 
sig själva, t ex den tveksamma läraren och den kritiskt ifrågasättande läraren. 
Denna typ av teman var dock inte av intresse för avhandlingen och utvecklas 
mer utförligt av Lindster Norberg (2016a). 

 
Tabell 3. Sammanställning av de olika stegen för dekonstruktionen av 
lärarsubjektiviteterna. 

Tema 1 Tema 2 Tema 3 Tema 4 
Den samarbetande 
läraren 

Den samarbetande 
läraren 

Den samarbetande 
läraren 

Den samarbetande 
läraren 

Den dynamiska 
läraren 

Den flexibla läraren Den flexibla 
läraren 

Den följsamma 
läraren Den drömmande 

läraren 
Den coachande 
läraren 

Den coachande 
läraren 

Den individformande 
läraren 

Den curlande 
läraren 

Den curlande 
läraren  
 

Den curlande 
läraren 

Den stödjande 
läraren 

Den relationella 
läraren 
Den bakåtsträvande 
läraren  

Den traditionella 
läraren 

Den autonoma 
ämnesläraren 

Den autonoma 
ämnesläraren 

Den kontrollerande 
och strukturerade 
läraren 

Den kontrollerande 
och styrande 
läraren 
 

Ämnesläraren 
 

Den starka 
ämnesläraren 

Den icke 
samarbetande 
läraren 
Den ifrågasättande 
läraren 

Den kritiska och 
ifrågasättande 
läraren 

  

Den före detta 
entreprenöriella 
läraren 

Den tveksamma 
läraren 
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materialet – hur den entreprenöriella läraren produceras i lärarnas berättelser, 
men också vilka denna lärare produceras i relation till – de icke-
entreprenöriella lärarna. Detta är således inga subjektiviteter som produceras i 
policydokument rörande entreprenörskap, utan som utbildningen i 
entreprenöriellt lärande bidrar till genom att den fokuserar på att förändra 
lärares förhållningssätt till sina elever och undervisning. När jag analyserar de 
subjektiviteter som produceras i lärares berättelser innebär det att jag öppnar 
upp analysen för komplexitet, eftersom subjektiviteter kan omförhandlas i 
mötet med andra diskurser i skolans praktik (Bengtsson, 2014). För att 
reducera komplexiteten har jag valt att analysera inte bara en, utan vilka olika 
subjektiviteter som produceras och som relaterar till den entreprenöriella 
läraren, och även vilka olika subjektiviteter som produceras som de icke-
entreprenöriella lärarna. I ett andra steg har jag sedan arbetat med att förstå 
dessa subjektiviteter i termer av vilka förhållningssätt och praktiker som 
förstärks och som marginaliseras.  
 
Initialt befann jag mig i en sökande process och läste igenom alla intervjuer, 
genom att fokusera på berättelser som rörde hur lärare och elever utifrån  
entreprenöriellt lärande borde vara och inte vara, d v s vilka ’elever’ och 
’lärare’ som producerades. Detta var en sökande process både i att besluta 
huruvida det var elev- och/eller lärarkonstruktioner jag sökte och hur jag 
skulle koda och analysera materialet. Arbetet skedde i flera steg och i en 
iterativ process där jag återkom till det empiriska materialet både i den 
sökande processen, själva kodningen och analysen, en avslutande och 
bekräftande kodning, samt när jag valde ut lämpliga citat för analyserna i 
Kapitel 6 och 7. Det innebar en tät interaktion mellan empiri och analys som 
avslutades när de två analyskapitlen stod färdiga. 
 
Den sökande processen landade i att jag letade teman som rörde vad det var 
för ’lärare’ som konstruerades när lärarna beskrev hur de såg på sig själva, och 
hur de agerade i relation till sina elever och undervisningen och vad de rörde 
sig bort ifrån. De frågor som ledde analysen var: Vad fokuserar läraren på? 
Vad blir viktigt för läraren? Hur ser hen på eleverna? Hur ser hen på sig själv? 
Detta var en prövande process där jag tematiskt kodade delar av materialet. 
Det innebar att jag namngav de olika subjektiviteter som jag prövade och 
sorterade citat med samma tema. Som mest var jag upp i elva olika subjekti-
viteter. Dessa reducerades stegvis till fem subjektiviteter. I Tabell 3 redovisar 
jag resultaten av de olika stegen. Ett problem som tabellen gör tydligt är att jag 
i första steget valde teman som var alltför specifika. Det gäller speciellt den 
autonoma ämnesläraren vilken jag inledningsvis prövade som fyra subjekt-
iviteter. När jag prövade dessa teman genom att återigen gå igenom citaten var 
lärarnas svar på var deras fokus låg för lika. Jag kodade då om materialet 
under ett tema. Å andra sidan valde jag också inledningsvis teman som blev 
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materialet – hur den entreprenöriella läraren produceras i lärarnas berättelser, 
men också vilka denna lärare produceras i relation till – de icke-
entreprenöriella lärarna. Detta är således inga subjektiviteter som produceras i 
policydokument rörande entreprenörskap, utan som utbildningen i 
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förstärks och som marginaliseras.  
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djupa förståelsen för den subjektivitet som produceras. Entreprenörskap i 
undervisning förknippas med att fostra en entreprenöriell elev. Detta 
diskuteras ofta i termer av att stimulera elevers kompetenser/förmågor eller 
egenskaper (jmf Dahlstedt & Hertzberg, 2014; Lindster Norberg, 2016a). Jag 
analyserar därför även vilka kompetenser som de olika subjektiviteterna söker 
fostra. Detta gör jag dock inte utifrån vilka kompetenser som lärarna berättar 
att de arbetar med att utveckla, utan med hänsyn till deras ideal och vad de vill 
åstadkomma.  
 
I steg 3 analyserar jag den lärare som formas utifrån begreppen ansvar och 
gränser. Frågor som leder analysen, och som stöds av litteraturgenomgången i 
Kapitel 3 är:  
 
 Vilket ansvar formar läraren? 
 Vilket ansvar förskjuts? 
 Vilka gränser sätts och överskrids?  
 
Syftet är att än mer fördjupa förståelsen för den lärarsubjektivitet som 
produceras, och lägga grunden för en analys av vilka diskurser som inspirerar 
när subjektiviteten konstrueras.  
 
Utifrån de tre stegen sammanfattar jag avslutningsvis den lärarsubjektivitet 
som produceras i lärarnas berättelser och analyserar vilka diskurser som 
används som konstituerande resurser. 

 
Analysarbetet har utgått från det kodade och sorterade materialet varav ni får 
bekanta er med ett urval av alla lärare genom citat i Kaptitel 6 och 7. Jag har 
valt ut de citat som tydligast och som mest komprimerat synliggör aspekter av 
de olika lärarsubjektiviteterna. De hänger därför väl samman och jag har inte 
behövt korta ner de utvalda citaten. Däremot har jag gått tillbaka till de 
ursprungliga transkriptionerna när jag arbetade in citaten i Kapitel 6 och 7. 
Detta gjorde jag för att kunna sätta in citaten i sitt sammanhang, d v s vilken 
fråga som jag ställde och vad som diskuterades vid fokusgruppintervjuer. 

Hur jag använder mina teoretiska glasögon – 
styrningsteknologi och översättning 
Hur använder jag då styrningsteknologi och översättning som analytiska 
perspektiv? Utifrån översättning och styrningsteknologibegreppet analyserar 
jag hur entreprenöriellt lärande kan förstås som just en styrningsteknologi, och 
vilken roll som ELiS-projekten, policy och entreprenörskapsforskning har i att 
möjliggöra fostrandet av den entreprenöriella eleven och medborgaren. Jag 
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Det sista steget innebar att jag utifrån det tematiserade materialet formulerade 
subjektiviteterna och gav dem sina slutliga namn. Namnen var något som jag 
hade svårigheter med. Problemet var att jag själv inte var medveten om att jag 
använde lärarnas eget språk när jag namngav dem, istället för att söka ett 
begrepp för vad lärarna fokuserade på. Jag hade således genom mina möten 
med dem och min läsning av deras berättelser, socialiserats in i deras språk-
bruk. I mina akademiska samtal med handledare och kollegor blev jag alltmer 
varse om det. Det medförde att den flexibla läraren blev den följsamma 
läraren, att den coachande läraren blev den individformande läraren, att den 
curlande läraren blev den stödjande läraren. Den subjektivitet som jag hade 
minst problem med var den samarbetande läraren eftersom det var ett tydligt 
och uttalat tema redan under utbildningen i entreprenöriellt lärande. 
 
De slutliga subjektiviteterna testade jag på flera sätt. Jag färgkodade om hela 
materialet utifrån de fem subjektiviteterna. Detta gjorde jag för att säkra att 
subjektiviteterna höll men också för att få ett rikare material för den fortsatta 
analysen. Det senare gjorde jag genom att sortera in ytterligare citat till 
respektive subjektivitet. Därutöver prövade jag även subjektiviteterna ett antal 
gånger på rektorer som jag föreläst för på Rektorsprogrammet vid Stockholms 
universitet, samt på kolleger vid seminarium på Linnéuniversitetet och huvud-
handledaren. 
 
Dessa subjektiviteter utgör sedan grunden för de fortsatta analyserna där jag 
har arbetat med att förstå de subjektiviteter som produceras. Jag har då 
återigen ställt frågan om vad läraren fokuserar på, men också vad den har för 
ideal, vilket ansvar som den tar eller förskjuter och vilka gränser som den 
sätter, tänjer eller överskrider. Därutöver analyserar jag vilka diskurser som 
används som diskursiva resurser i produktionen av subjektiviteterna. I Kapitel 
6 analyserar jag de tre subjektiviteter som är möjliga för att ta positionen som 
den entreprenöriella läraren och i Kapitel 7 analyserar jag två subjektiviteter 
som lärarna rör sig bort ifrån, de icke-entreprenöriella lärarna. Jag gör 
analyserna utifrån dessa tre steg: 
 
I steg 1 introducerar jag varje subjektivitet genom ett narrativ. Det har jag 
konstruerat utifrån en eller flera lärares berättelser. De ligger mycket nära 
empirin, men jag har utvecklat dem så att lärarna blir mer närvarande i texten 
och att ni som läsare får ta del av vårt möte. Syftet med narrativet är att ringa 
in vad det är för ’lärare’ som formas i berättelsen och vad som är utmärkande 
för denna subjektivitet. Därefter arbetar jag i två steg med att förstå den lärare 
som formas. 
  
I steg 2 utforskar jag vad ’läraren’ fokuserar på och vad som är lärarens ideal – 
det vill säga, vad läraren vill åstadkomma. Syftet med denna analys är att för-
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ledde till slut till en form av mättnad där jag inte hittade fler nya referenser 
med den metoden. Jag har också använt bibliotekets databaser. Den senaste 
sökningen genomförde jag i november 2017. Begrepp som jag använde i olika 
kombinationer och delar av för sökningarna var: entrepreneurship education, 
enterprise education, entrepreneurial learning, subjectivity, governmentality, 
neoliberalism. Avslutningsvis sökte jag under våren 2018 nya publiceringar 
från forskargrupper som jag visste arbetade inom området. Två viktiga 
grundkällor till litteraturen har varit två doktorandkurser som rört govern-
mentality och handledarskapet. Snöbollsurvalet och sökningarna resulterade i 
95 artiklar och avhandlingar som klassificerades utifrån olika teman. 23 av 
dem berörde entreprenörskap i undervisningen specifikt och utgör grunden i 
litteraturgenomgången. 

Etiska överväganden 
Projekten, utbildningskonceptet, utbildningsaktören, lärarna och rektorerna har 
i denna avhandling fått nya namn. En anledning till att jag anonymiserar 
materialet är att säkerställa forskningsetiska aspekter rörande de som obser-
verats och intervjuats. En annan anledning är att anonymiseringen också 
underlättar för mig själv då jag använder ett kritiskt perspektiv och har behov 
av distans till dem jag studerat. Alla lärare och rektorer var medvetna om mitt 
avhandlingsarbete men för mig är det viktigt att ta det förtroende de visat mig 
på allvar och ’frikoppla’ dem från deras berättelser. Jag har därför gett alla 
lärare och rektorer nya namn, dock inte nya kön. Jag har också gjort fri-
kopplingar genom att inte ange vilken stad skolorna ligger i. Jag har däremot 
angett om det handlar om en grundskola eller gymnasieskola. Det beror på att 
en av lärarsubjektiviteterna främst produceras på gymnasienivå och att 
skolnivån därmed är av betydelse för analysen. Slutligen har jag inte angett 
datum för intervjuerna utan enbart år. För att kunna röra mig mellan de 
utvalda citaten och det empiriska materialet har jag utvecklat en nyckel som 
kopplar de påhittade namnen till det empiriska materialet. 
 
Jag gör även frikopplingar genom att inte ange projektens och utbildnings-
konceptets korrekta namn. Eftersom det handlar om offentliga projekt där jag 
själv publicerat utvärderingsrapporter kan det betraktas som onödigt. 
Utbildningskonceptet är också redan väldokumenterat och spritt genom 
utbildningsaktörens egen försorg. Jag ser dock inget allmänintresse i att veta 
namn på projekt och koncept och ser heller inte hur det bidrar till 
avhandlingens kunskapsbidrag. Att anonymisera projekt och koncept bidrar 
också till mitt behov av distans. Jag har därmed gett såväl projekt som 
utbildningskonceptet och utbildningsaktören nya namn. Även om det är flera 
personer som varit aktiva som utbildare har de fått ett och samma namn. Jag 
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analyserar observationerna av utbildningen i entreprenöriellt lärande som 
lärarna deltog i, samt två av de böcker som publicerats och som rör STEG-
konceptet. Frågor som leder denna analys är:  

 
 Hur och varför kan entreprenöriellt lärande förstås som en 

styrningsteknologi?  
 Vilka tekniker används för att styra lärarna att anamma entreprenöriellt 

lärande? 
 
Rose översättningsbegrepp sätter strålkastarljuset på skapandet av kopplingar 
mellan de styrandes mål och de styrda organisationerna och individernas egna 
projekt och mål. Med hjälp av översättningsbegreppet analyserar jag hur 
kopplingar skapas och hur styrningen på distans möjliggörs. Detta gör jag 
genom att analysera policydokument, läroplaner, projektdokument och ut-
bildningskonceptet. Dean (1999/2010) pekar på hur kunskap har en viktig 
funktion kopplat till styrningsteknologier, eftersom det är genom kunskap som 
’problem’ med medborgares sätt att vara görs synligt. Jag analyserar därför 
även entreprenörskapsforskningens roll i översättningsprocessen och kopp-
lingsskapandet. Frågan som leder denna analys är:  

 
 Vilken roll har utbildningskoncept, projekt, policy och 

entreprenörskapsforskning i översättningsprocessen – d v s hur skapas 
kopplingarna mellan policy, lärare och elever?  

 
Jag använder också begreppet subjektivitetsexpert i samband med dessa 
analyser av kopplingsskapandet. Dessa analyser är en mer övergripande 
genomgång, där jag hjälper läsaren att se vad man kan se när man betraktar 
entreprenöriellt lärande ur ett styrningsperspektiv. Beskrivningar av policy, 
ELiS-projekten, utbildningskonceptet, entreprenörskapsforskningen samt 
analyserna fyller också sin funktion genom att sätta den entreprenöriella 
läraren i ett sammanhang. 

Litteraturen jag gör mitt bidrag till 
Det fält, som jag genom denna avhandling kopplar till entreprenörskaps-
forskningen, är den forskning som jag redogjorde för i Kapitel 3 och som 
intresserar sig för entreprenörskap i undervisningen ur ett styrningsperspektiv. 
Fältet begränsas därmed till studier som använder ett styrningsperspektiv 
utifrån governmentality, och intresserar sig för effekter av entreprenörskap i 
undervisning i termer av subjektiviteter, och som också intresserar sig för hur 
styrningen görs möjlig. Jag har identifierat litteraturen främst genom ett s k 
snöbollsurval där jag sökt efter referensers referenser. Det innebär att jag har 
följt upp referenser i de artiklar som jag läst, och som rörde mitt område. Detta 
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slutskede blev jag varse hur jag saknade distans, och delade aktörernas och 
lärarnas språkbruk. Att lära mig att använda mina teoretiska glasögon har 
också varit en process som tagit tid. Det har varit en process att anamma ett 
kritiskt tänkande inom akademin, men också att delvis sedan fjärma mig från 
det tänkandet för att kunna använda styrningsglasögonen. Detta berodde på att 
mina glasögon inte bara krävde den kritiska vändningen i termer av en bredare 
syn på entreprenörskap, utan också att kunna problematisera entreprenörskap i 
sig och mer specifikt – entreprenöriellt lärande. 
 
Tiden och engagemanget inom akademin har också bidragit till social distans 
– att jag inte längre är en del av det praktiska fältets sociala strukturer (jmf 
Johansson, 2008). I den tidiga fasen att implementera entreprenörskap till 
skolans praktik mötte jag återkommande de aktiva och drivande aktörerna vid 
intervjuer, konferenser och möten. Det var människor som jag respekterade 
och trivdes med. På ett liknande sätt skapades någon form av sociala band till 
utbildningsaktören, projektansvariga och de lärare som jag återkommande 
mötte genom ELiS-projektens mötesplatser. Även om vi aldrig kom helt nära 
var vi en del av samma kontext och delade en gemensam strävan. Genom att 
tiden gick och att jag fick social distans underlättade det för mig att anta 
utmaningen att anlägga ett styrningsperspektiv på det empiriska materialet. Att 
jag i processens slutskede anonymiserade lärarnas röster, projekt och koncept 
var ett led i att skapa den sociala distans som jag hade behov av. Att arbetet 
förflutit över en längre tid, och att jag utöver insocialiseringen i akademin 
även arbetat som konsult inom andra områden (utvärdering av kompetens-
utvecklingsprojekt i småföretag och i kommunal verksamhet samt arbets-
marknadsåtgärder) har också bidragit till att jag kunnat distansera mig från den 
praktik jag studerade. En slutsats är att jag har behövt distans i tid och mental 
och social distans för att göra de kritiska vändningarna och därmed kunna 
använda de teoretiska styrningsglasögonen. 

Sammanfattning: Avhandlingens tillvägagångssätt 
Nu har jag beskrivit hur jag gått tillväga för att samla in den empiri som jag 
arbetat med, redogjort för de olika materialtyperna och beskrivit hur jag 
arbetat för att analyserat materialen. Jag har också beskrivit hur viktigt det har 
varit med distans till praktiken och empirin för att kunna erövra och använda 
mina teoretiska styrningsglasögon. I och med detta kapitel är det dags att 
närma oss empirin och analyserna av den. I Kapitel 5 får ni lära känna ELiS-
projekten och utbildningskonceptet STEG, och den kontext i vilken de 
verkade och formades. Lärarnas berättelser och reflektioner får ni sedan lyssna 
till i Kapitel 6 och 7 där jag analyserar vilka subjektiviteter som produceras 
genom entreprenöriellt lärande. 
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refererar till Bilaga 1 i de fall jag refererar projektdokument eller den litteratur 
som rör utbildningskonceptet.  
 
Jag har också gjort etiska överväganden vad gäller intervjumaterialet. Vi 
pratar inte som vi skriver och därför kan talet när det transkriberas lätt bli 
’inkorrekt’. Eftersom jag inte gör t ex samtalsanalyser som kräver stor nog-
grannhet vid transkriberingen har jag därför ’snyggat’ till de citat som jag 
använder. Detta för att inte framställa de intervjuade som ’dumma’ och för att 
underlätta för läsaren. Det handlar dock inte om några stora förändringar utan 
om tappade småord eller att jag ändrat ordningen på ord. Jag använder också i 
vissa fall tre punkter efter varandra. Det är på ställen där den intervjuade gör 
ett omtag eller tar en längre paus. Jag har även arbetat om citaten i omgångar 
för att korta ner meningarna. Detta beror på att jag tenderade till att göra långa 
meningar när jag transkriberade intervjuerna. Genom att dela in långa 
meningar i flera kortare är citaten lättare att följa. I övrigt stödjer jag en del 
citat genom att i klamrar förklara begrepp eller vad som händer. Jag kommer 
att utveckla mina tankar vidare kring etik i diskussionskapitlet, Kaptitel 8. 

Distans som förutsättning för kritiska vändningar 
Den närhet som jag haft till det empiriska fältet medförde, som jag inlednings-
vis beskrev i metoden, att jag delade problem och lösningar med aktörerna 
inom fältet, att jag delade deras syn på entreprenöriellt lärande, och att jag till 
viss del också kom dessa aktörer och de jag intervjuade nära. Johansson 
(2008) diskuterar närhet som en förutsättning för interaktiv forskning men att 
det samtidigt behövs distans för att kritiskt kunna reflektera över en process. 
Möjligheterna till distans är flera och Johansson lyfter fyra olika former av 
distans: fysisk distans, distans i tid samt mental och social distans. Med fysisk 
distans avser Johansson (2008) hur forskaren varit avskild från, respektive 
nära, den praktik som studeras. Det är inte något som jag haft problem med 
eftersom projekten inte bedrivits i min fysiska närhet utan i en annan del av 
Sverige. Däremot har distans i tid, den tid som förflyter mellan arbetet på 
fältet och reflektion (Ibid), spelat en mycket stor roll.  
 
Utifrån sitt intresse för gemensam kunskapsutveckling med praktiker menar 
Molander (1986 s. 220) att det kan krävas mycket långa tidsperioder av ”efter-
tanke och mognad” för att möjliggöra de reflektioner som krävs. Forsknings-
projekt som pågår under kortare tid än fem år kan enligt Molander då vara för 
korta för att detta ska kunna ske. Genom den tid om sex år som förflutit sedan 
jag var aktiv på fältet har jag fått möjlighet att distansera mig från tänkandet 
på fältet, både mentalt och socialt. Den mentala distansen har underlättats av 
att jag socialiserats in i akademin och lärt mig att använda mina teoretiska 
glasögon. Det har dock varit en långsam process. Även i avhandlingsarbetets 
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iell medborgare och lärarnas tankar om sig själva och sin praktik. Det är 
således en analys av hur styrningen av lärare på distans möjliggörs. 
Frågan som leder denna analys är:  
 
 Vilken roll har utbildningskoncept, projekt, policy och 

entreprenörskapsforskning i översättningsprocessen?  
 
Jag inleder med att beskriva ELiS-projekten och därefter de förväntningar som 
genomsyrar policy på såväl regional, nationell och övernationell nivå som de 
tre projekten svarar an på genom sin verksamhet. Därefter analyserar jag 
entreprenörskapsforskningens roll i översättningsprocessen genom att 
fokusera på de tre forskningsfält som jag benämner den konventionella 
entreprenörskapsforskningen, egenskapsforskningen och den bredare entre-
prenörskapsforskningen. Innan jag avslutar med att analysera utbildnings-
konceptet i entreprenöriellt lärande gör jag en mindre litteraturgenomgång av 
nordisk forskning som rör entreprenörskap i undervisningen. Det avsnittet 
innefattar även det en analys av detta forskningsfälts roll i översättnings-
processen. Kapitlet varvas med beskrivande text och övergripande analyser 
rörande översättningsprocessen och en mer ingående analys av hur och varför 
entreprenöriellt lärande kan förstås som styrningsteknologi. 

Projekt med syfte att stimulera entreprenörskap – 
ELiS-projekten 
När ELiS1- och ELiS2-projekten initierades och startades var det i slutet på 
det som jag benämner den tidiga fasen i arbetet att implementera entreprenör-
skap i det svenska utbildningssystemet d v s innan den nationella strategin för 
entreprenörskap i utbildningsområdet presenterades 2009. Det arbete som på-
gick under denna period drevs av tydliga förväntningar på hur entreprenörskap 
kunde bidra till ekonomisk tillväxt och trygga sysselsättningen såväl inom EU 
som regionalt och lokalt i Sverige (Audrecht, 2003; Lundström, 2005). Arbetet 
hade redan pågått inom ramen för spridda lokala och regionala närings-
politiska arbeten sedan 1990-talet med stöd av nationell och övernationell 
näringspolitik. Det är också ett skede där arbetet tog fart när den utredning 
som Handels- och näringsdepartementet beställt rörande betingelserna för 
entreprenörskap i skolan presenterades 1997 (Johannisson & Madsén, 1997). 
När regeringen tio år senare i maj 2009 presenterade strategin för entreprenör-
skap i hela utbildningsområdet inleddes en ny fas. Målet var att entreprenör-
skap ”ska löpa som en röd tråd genom utbildningsområdet” (Regerings-
kansliet, 2009 s. 2). I och med det inleddes den sena fasen att implementera 
entreprenörskap i det svenska utbildningssystemet. Entreprenörskap i ut-
bildningssystemet övergick då till att bli ett utbildningspolitiskt ansvar på den 
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KAPITEL 5. ENTREPRENÖRIELLT 
LÄRANDE SOM MÖJLIGGÖRARE 
AV MEDBORGARFOSTRAN PÅ 
DISTANS 

Detta kapitel har två funktioner. Dels att sätta de följande två kapitlen, där ni 
får möta lärarna, i ett sammanhang. Dels är syftet också att förstå 
entreprenöriellt lärande ur ett styrningsperspektiv. Ni får lära känna de tre 
ELiS-projekten och STEG, det koncept i entreprenöriellt lärande som lärarna 
utbildades i. Sammanhanget utvidgas också till de olika aktörer, idéer och 
kunskapsformer som omgärdat och möjliggjort projekten samt idén om 
entreprenöriellt lärande. Syftet är tvåfaldigt:  

 
1. Att analysera hur och varför entreprenöriellt lärande kan förstås som en 

styrningsteknologi, och därmed som en samling av olika former av 
praktisk kunskap, specifika uppfattningar, beräkningspraktiker och 
vokabulärer med syfte att forma vissa beteenden (jmf Rose, 1999). Med 
andra ord är syftet att analysera hur entreprenöriellt lärande kan förstås 
som en problemlösning genomsyrad av förväntningar om att fostra 
bestämda sätt för hur vi bör vara och som innefattar olika tekniker för att 
få oss att vilja pröva och anta dessa sätt att vara. Frågor som leder 
analysen är:  
 
 Hur och varför kan entreprenöriellt lärande förstås som en styrnings-

teknologi? 
 Vilka tekniker används för att styra lärarna att anamma entreprenör-

iellt lärande. 
 
2. Att med hjälp av (Rose, 1999) översättningsbegrepp analysera hur 

kopplingar skapas mellan de styrandes förväntningar om en entreprenör-
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Figur 6.  Sammanställning av när i tid ELiS-projekten drevs i förhållande till den tidiga 
och den sena fasen i implementeringsarbetet av entreprenörskap i det svenska 
utbildningssystemet. 

I ansökan om finansiering för ELiS2 blir det tydligt att entreprenöriellt lärande 
handlar om att utveckla entreprenöriella kompetenser hos elever och att det är 
något som utbildningssystemet ”traditionellt” inte varit inriktat på: 

 
Traditionellt har utbildningssystemet inte varit inriktade på att 
utveckla entreprenöriella kompetenser, men ett snabbt skiftande 
arbetsliv, där stora företag och offentlig sektor krymper i storlek 
samtidigt som de grundläggande färdigheter som krävs i ett 
modernt arbetsliv förändrats gör att skolan behöver anpassa sin 
undervisning för att möta de nya förutsättningarna. 
[…] 
Det är numera allmänt vedertaget att entreprenörskap i skolan är 
ett mycket bredare ämne än träning i hur man startar företag, då 
det omfattar utvecklingen av personliga kompetenser som 
kreativitet, initiativförmåga och självkänsla bland många andra 
(Bilaga 1, Projektdokument 1 s. 2)  

 
Genom fokuset på att utveckla kompetenser bemöter projekten kritiken mot en 
ensidig syn på entreprenörskap jämställt med företagande och ekonomiska 
värden (jmf Hjorth & Steyaert, 2004) och undviker därmed motstånd hos 
lärare och rektorer (jmf Backström-Widjeskog, 2008; Komulainen et al, 
2011). Komulainen et al (2011) visar att fostrandet av denna typ av 
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nationella nivån och Skolverket övertog Nuteks roll som motor i 
implementeringsarbetet. Strategin bidrog också till att entreprenörskap för 
första gången skrevs in i läroplanerna för grund- och gymnasieskolorna två år 
senare (Skolverket, 2011a; Skolverket, 2011b). 
 
ELiS1 och ELiS2 är bara två av de många projekt som startades och drevs av 
offentliga eller ideella organisationer i syfte att stimulera entreprenörskap i ut-
bildningssystemet under den tidiga fasen (Holmgren, 2005; Nutek, 2007). 
Nuteks sista nationella entreprenörskapsprogram bidrog till finansierings-
möjligheter till flera av dem. EU:s strukturfonder 37  bidrog med andra 
finansieringsmöjligheter (Mahieu, 2006). De projekt som drevs under den 
tidiga fasen hade det gemensamt att entreprenörskap inte var formulerat i de 
nationella läroplanerna. Därför saknades en tydlig legitimitet för deras arbete 
att stödja skolorna att implementera entreprenörskap i sin undervisning. Det 
fanns heller ingen nationell strategi för entreprenörskap i undervisningen. 
Projektaktörer som var aktiva under denna fas delade också erfarenheten av 
motstånd mot entreprenörskap när lärare och rektorer associerade entreprenör-
skap till företagande (jmf Backström-Widjeskog, 2008; Berglund & 
Holmgren, 2013; Komulainen et al, 2011). Trots det kunde ELiS1 och ELiS2, 
vilka drevs under perioden 2008 – 2009, engagera drygt 30 grund- och 
gymnasieskolor. Utan explicit stöd av läroplanerna kunde även ELiS3, som 
startades och drevs under perioden 2010 – 2012, d v s under den sena fasen, 
engagera sex svenska grundskolor.  
 
Jag har i Figur 6 sammanställt när i tid de tre ELiS-projekten drevs i för-
hållande till den tidiga näringspolitiska fasen och sena utbildningspolitiska 
fasen. Den visar hur den tidiga fasen sträcker sig från slutet av 1990-talet till 
maj 2009 då den nationella strategin inleder den sena fasen.  
 
Gemensamt för de tre projekten är deras fokus på att stödja lärare att arbeta 
med och utveckla entreprenöriellt lärande i sin undervisning, att alla tre 
riktade sig till skolor och lärare i de lägre stadierna utbildningssystemet och att 
de initierades och drevs i Västra Götaland. ELiS1 och ELiS2 initierades och 
drevs av Västra Götalandsregionen med bl a finansiellt stöd från EU:s Social-
fond38. 
  

                                                        
37 Strukturfonderna är EU:s instrument för att implementera Lissabonstrategin och Europeiska syssel-
sättningsstrategin. Syftet är att minska utvecklingsnivåskillnader mellan olika regioner och medlems-
stater. Fonderna motsvarar ca en tredjedel av EU:s budget (www.esf.se/sv/Vara-
fonder/Socialfonden1/ESF-i-EU/Strukturfonderna/, 2018-03-24). 
38 Socialfonden är en av EU:s strukturfonder (www.esf.se/sv/Vara-fonder/Socialfonden1/ESF-i-
EU/Strukturfonderna/ 2018-03-24). 
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men också praktik – arbetslagen fick utrymme att tillsammans planera för 
implementeringen av entreprenöriellt lärande på sina respektive skolor. Upp-
lägget innefattade även att arbetslagen skulle fortsätta arbetet med att planera 
och implementera entreprenöriellt lärande mellan varje utbildningstillfälle. Ut-
bildningarna förlades även på annan ort med övernattning för att arbetslagen 
skulle kunna använda kvällarna för planering, etc. Det fanns också önskemål 
från projektets ledning att rektorerna skulle delta i utbildningen tillsammans 
med arbetslagen. Inom ramen för ELiS2 genomfördes också en rektors-
utbildning. Detta berodde på att entreprenöriellt lärande förknippades med en 
ambition om att förändra eller nedmontera vissa strukturer i skolan. Detta 
kunde handla om att ämneslag behövde omorganiseras till arbetslag, att det 
behövdes en ny schemaläggning för att skapa längre tidsutrymmen för projekt-
arbete, att det behövdes datorer, hemklassrum mm. Entreprenöriellt lärande 
kunde därmed inte implementeras utan att rektor också engagerades i arbetet.  
 
Upplägget av projekten och lärarutbildningen var således performativt – 
lärarna skulle prestera och implementera entreprenöriellt lärande. Det gav inte 
mycket utrymme för arbetslagen och lärarna att, utifrån vad de lärde sig om 
entreprenöriellt lärande, reflektera över huruvida de ville integrera entre-
prenöriellt lärande i sin undervisning eller ej. När lärarna vid utbildnings-
tillfällena samlades i en ring om ca 20–30 lärare, fick de återkommande 
berätta och reflektera över sina pågående arbeten, det sågs som ett sätt att 
bidra till att arbetslagen kunde lära av varandra. Samtidigt kan det också ses 
som en metod för att de skulle drivas på och jämföra sig med varandra. 
Upplägget innebar att beslutet om att implementera entreprenöriellt lärande 
togs innan utbildningen påbörjades och då antingen av arbetslagen, delar av 
arbetslagen och/eller av rektor. I berättelserna om varför lärarna och 
rektorerna ville delta i projektet och implementera entreprenöriellt lärande 
återkommer den händelse som Torbjörn beskrev i avhandlingens inledning. 
Det är den föreläsning som lärarna lyssnade till och som Västra Götalands-
regionen bjöd in till inför projekten. Under föreläsningen stod utbildnings-
konceptet STEG i centrum, men föreläsningen genomfördes inte av den 
ansvariga utbildningsaktören utan av deras elever – gymnasieelever som under 
tre år utbildats genom entreprenöriellt lärande. Som levande resultat av 
entreprenöriellt lärande övertygade eleverna de deltagande lärare och rektorer 
om dess potential. Utöver det hade en del av lärarna och rektorerna läst den 
bok som projektaktören författat i ämnet och/eller den bok som deras elever 
skrivit. Beslut att delta tillkom för en del skolor också i en hast, då de fick 
erbjudande om att delta i projektet med kort varsel. 
 
Projekten genomsyrades således av förväntningar om entreprenöriellt lärande 
som en överlägsen pedagogik som lärarna och rektorerna kom att dela. 
Projektens upplägg gör att de fyller en central roll i översättningsprocessen. 
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kompetenser ligger i linje med universella och naturliga pedagogiska mål för 
lärare. Att entreprenöriellt lärande därmed står för något som lärarna ser som 
ett naturligt inslag i undervisningen bidrar till möjligheterna att skapa 
kopplingar mellan de styrandes mål, projektens mål och vad lärarna ser som 
sitt uppdrag. Det innebär ökade möjligheter att involvera lärare i projekten och 
att de integrerar entreprenöriellt lärande i sin praktik. Entreprenöriellt lärande 
genomsyras också av förväntningar om att lösa utmanande problem i under-
visningen, och att bättre kunna stödja elever med funktionshinder: 
 

ADHD, DAMP, dyslexi etc är det enskilt största funktions-
hindret i skolan idag. Erfarenheter visar att olika former av entre-
prenöriellt lärande som helt utgår från elevens förutsättningar 
passar den gruppen av elever mycket bättre än den traditionella 
undervisningen. I lärarlagsutbildningen kommer därför att läggas 
in moment som belyser hur entreprenöriella metoder med 
dokumenterat gott resultat har använts för att stärka elever med 
dessa svårigheter. (Bilaga 1, Projektdokument 1 s. 3) 

 
ELiS1 var ett pilotprojekt, som drevs under 2008, där det utvecklades och 
prövades en lärarutbildning baserad på STEG-konceptet och ett upplägg för att 
stödja spridning och implementering av entreprenöriellt lärande. Utbildningen 
och upplägget implementerades i större skala genom ELiS2-projektet under 
2009. ELiS1 och ELiS2 riktade sig till grund- och gymnasieskolor i Västra 
Götaland och syftet var att genom utbildning stärka lärare att införa ett entre-
prenöriellt arbetssätt, d v s skapa förutsättningar för entreprenöriellt lärande 
(Bilaga 1, Projektdokument 1). Upplägget av projektens lärarutbildning var 
utformad för att försäkra sig om att entreprenöriellt lärande implementerades i 
de deltagande skolornas undervisning. Upplägget utgick dels från en idé om 
att utbilda arbetslag och sätta deras process i centrum, dels en idé om att varva 
teori och praktik. Att utbilda arbetslag var ett sätt att bemöta kritik mot 
tidigare insatser där ett fåtal representanter från skolor utbildades och som 
medförde att entreprenörskapsarbetet inte spreds vidare inom skolorna (Bilaga 
1, Projektdokument 1). Att utbilda arbetslag och trygga skolledningars 
engagemang sågs därmed som förutsättningar för implementeringen: 
 

Deltagande från majoriteten av lärarna i lärarlaget samt 
engagemang och processtöd av skolledningen är en förutsättning 
för att genomföra förändring i undervisningen. (Bilaga 1, 
Projektdokument 1 s. 3)  

 
Idén om att varva teori och praktik implementerades genom ett upplägg om 
fem utbildningstillfällen om sammantaget elva utbildningsdagar spridda över 
en period om drygt tio månader. Varje utbildningstillfälle omfattade dels teori 
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projekt. Projektet drevs i Västra Götaland under perioden 2010 – 2012 och 
omfattade endast grundskolor (Tabell 4). Projektet skiljer sig också från de 
andra två projekten genom att det saknade en utbildning i entreprenöriellt 
lärande. Syftet var istället att utgå från det arbete som redan skedde på de del-
tagande skolorna. Utifrån ett erfarenhetsutbyte mellan sex svenska och sex 
engelska skolor var syftet att vidareutveckla och förädla nya pedagogiska 
arbetssätt för entreprenöriellt lärande i grundskolor (Bilaga 1, Projekt-
dokument 2). Projektet fyller heller inte samma spridningsfunktion eftersom 
det var ett betydligt mindre projekt. Projektet gav bl a lärare som deltagit i 
ELiS2 möjlighet att vidareutveckla entreprenöriellt lärande genom erfaren-
hetsutbyten.  
 
Ni har nu fått bekanta er med de tre ELiS-projekten, vilka som har initierat 
dem, det performativa upplägget och den spridningsfunktion som projekten 
fyller i översättningsprocessen. Projekten beskrivs ytterligare i Bilaga 3. Jag 
har också visat på hur projekten, genom att fokusera på utveckling av elevers 
kompetenser bidrar till att skapa kopplingar mellan styrandes mål och lärarna. 
Utbildningskonceptet STEG får ni bekanta er med senare i detta kapitel. 
Sammantaget utgör dessa aktörer och projekten den centrala kontexten för 
avhandlingens empiri (Figur 7). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Figur 7 Sammanställning av de aktörer och projekt samt det utbildningskoncept som utgör 
avhandlingens centrala kontext. 
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De bidrog till att entreprenöriellt lärande integrerades i skolors och lärares 
praktik och har en central funktion i spridningen av dessa idéer. Projekten 
bidrog till att entreprenöriellt lärande spreds till sammantaget 31 grund- och 
gymnasieskolor och ca 245 lärare (Tabell 4). 
 
Tabell 4. Sammanställning av de tre ELiS-projekten som fältstudierna omfattar. 

Pro-
jekt 

Period Projektaktör EU-
program/-
fond 

Inriktning och 
omfattning 

ELiS1 2008-01-01 – 
2008-09-30 

Västra 
Götalands-
regionen 

- Genom utbildning stärka 
lärare att införa ett 
entreprenöriellt arbetssätt i 
grund- och gymnasie-
skolor. Omfattade ca 25 
lärare från fyra grund- och 
gymnasieskolor.  

ELiS2 2008-06-01 – 
2009-11-30 

Västra 
Götalands-
regionen 

Europeiska 
Socialfonden 

Genom utbildning stärka 
lärare att införa ett 
entreprenöriellt arbetssätt i 
grund- och gymnasie-
skolor. Omfattade ca 230 
lärare från 27 grund- och 
gymnasieskolor.  

ELiS3 2010-09-01 – 
2012-07-31 

Kommun i 
Västra 
Götaland 

Livslångt 
lärande, 
Comenius 
Regio 
Partnerskap 

Vidareutveckla och förädla 
nya pedagogiska arbetssätt 
för ett entreprenöriellt 
lärande i grundskolor. 
Omfattade sex svenska och 
sex engelska grundskolor. 

 
Det som förenar de deltagande lärarna i ELiS1 och ELiS2 är att de undervisar 
i grundskolans år 7–9 eller i gymnasieskolan. De flesta av dem delade upp-
fattningen att deras deltagande i projektens utbildning i stor utsträckning 
byggde på ’frivillighet’. Lärarna undervisade i många olika ämnen: svenska, 
engelska, tyska, franska, mattematik, naturorienterande ämnen, samhälls-
orienterande ämnen, idrott, bild, teknik, slöjd, IT, hemkunskap m fl. På 
gymnasienivån representerade lärarna både studie- och yrkesförberedande 
program. De yrkesförberedande programmen hade olika inriktningar, lärarna 
representerade därför även där en stor variation av ämnen. Det förekom också 
andra yrkeskategorier än ämneslärare, som t ex fritidspedagoger och 
speciallärare. I den bemärkelsen fanns inga begränsningar avseende vilka 
ämnen och vilka lärare som kunde delta och arbeta med entreprenöriellt 
lärande. ELiS3 är till skillnad mot ELiS1 och ELiS2 ett kommunalt drivet 
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projekt. Projektet drevs i Västra Götaland under perioden 2010 – 2012 och 
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Utbildningskonceptet STEG får ni bekanta er med senare i detta kapitel. 
Sammantaget utgör dessa aktörer och projekten den centrala kontexten för 
avhandlingens empiri (Figur 7). 
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samsyn kring behovet av att ”omfattande insatser behöver göras för att ändra 
attityder till entreprenörskap och för fler företag” i hela regionen (Västra 
Götalandsregionen, 2003 s. 11). Fler företag utgjorde således en grund-
läggande drivkraft för det regionala arbetet med entreprenörskap. I linje med 
det formulerades att det regionala och lokala näringspolitiska arbetet skulle 
fokusera på en systematisk satsning på entreprenörskap genom hela regionens 
utbildningssystem under perioden 2004 – 2007. Initiativet till ELiS-projekten 
skedde således inom ramen för en regional näringspolitisk kontext och som ett 
resultat av tidigare politiska initiativ som tagits inom regionen. På så sätt följer 
regionen och dess kommuner en politisk inriktning som också ligger i linje 
med andra län och regioner i Sverige under motsvarande tid (jmf Holmgren, 
2005).  
 
Att satsningar på entreprenörskap i utbildningssystemet under den tidiga fasen 
initierades och genomfördes inom ramen för regionala näringspolitiska 
arbeten har flera orsaker. En av dessa var regionaliseringen av närings-
politiken som skedde 1998. Syftet var att öka den ekonomiska tillväxten i 
Sverige genom att bättre ta till vara regionernas kunskap och tillväxtpotential 
(Närings- och handelsdepartementet, 1997). Den bärande idén var att en lokalt 
och regionalt anpassad näringspolitik skulle bidra till fler växande företag och 
ökad sysselsättning. Detta skulle ske genom målfokuserade regionala tillväxt-
arbeten i samarbete mellan regionernas aktörer. Genom uppdraget kunde 
regionala och lokala aktörer själva, utifrån sin lokalkännedom, bestämma 
fokus för det näringspolitiska utvecklingsarbetet, varav entreprenörskap i 
utbildningssystemet kom att bli ett.  
 
En annan orsak till det regionala näringspolitiska intresset för entreprenörskap 
var att betydelsen av mindre företag och entreprenörskap kommit att prägla 
det näringspolitiska arbetet generellt såväl inom som utanför Europa (jmf 
Audrecht, 2003). Att stimulera medborgare till entreprenörskap via 
utbildningssystemet var en del av dessa politiska idéer. I den bredare 
kontexten fanns influenser från 1989 genom den rapport som OECD 41 
(Organisation for Economic Cooperation and Development) publicerade och i 
vilken det argumenterades för att utvecklingen av elevers entreprenöriella 
färdigheter var ett viktigt uppdrag för utbildningssystemen (OECD/CERI, 
1989). I den breda influerande kontexten verkade också EU. I EU:s tioåriga 

                                                                                                                               
Tillväxtprogrammen utarbetas också i partnerskap och användes om instrument första gången åren 
2004 – 2007.   
41 OECD är en internationell organisation med syfte att främja politiska åtgärder med möjlighet att 
förbättra människors ekonomiska och sociala välbefinnande i världen. OECD skapar en mötesplats för 
de 35 medlemsländernas regeringar att utifrån gemensamma problem dela erfarenheter och lösningar. 
OECD arbetar tillsammans med regeringarna för att förstå vad som driver ekonomisk, social och miljö-
relaterad förändring (www.oecd.org). I OECD-samarbetet ingår bl a Sverige, Japan, Kanada, USA, 
Australien, Tyskland och Storbritannien. 
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De tre ELiS-projektens lokala och regionala 
kontext – den tidiga fasen 
I flera avseenden är de aktörer som initierade och drev de tre ELiS-projekten, 
och kontexten i vilken de verkade, typiska för arbetet att implementera 
entreprenörskap i utbildningssystemet under den tidiga fasen. Karaktäristiskt 
är att aktörerna som drev projekten var regionala och lokala aktörer 
(Lundström, 2005; Nutek, 2007). Typiskt är också att själva kontexten ut-
gjordes av regionala och lokala näringspolitiska arbeten för en hållbar 
ekonomisk tillväxt (jmf Holmgren, 2005). Alla tre projekten genomfördes 
inom ramen för Västra Götalandsregionens tillväxtprogram som löpte under 
perioden 2008 – 2013. Syftet med programmet var att stärka näringslivets 
långsiktiga utvecklingsförutsättningar i hela Västra Götaland. Med målbilden 
”Aktiva, kreativa och delaktiga invånare” argumenterades för att ”ett fortsatt 
systematiskt arbete med entreprenörskap genom hela utbildningssystemet och 
i yrkeslivet är nödvändigt” (Västra Götalandsregionen, 2008 s. 4). I 
programmet formuleras således betydelsen av företagandet och en förväntning 
om en aktiv och kreativ medborgare. Ett ”fortsatt systematiskt arbete med 
entreprenörskap” relaterar till det näringspolitiska arbete som redan pågått i 
regionen och som bl a rörde entreprenörskap i utbildningssystemet.  
 
Att det regionala och lokala arbetet med entreprenörskap i ungdomsskolan 
redan pågått en tid är även det karaktäristiskt för den tidiga fasen. Regionala 
och lokala intressen för att stimulera entreprenörskap genom utbildnings-
systemet går att spåra till strax innan millennieskiftet (Mahieu, 2006). Framför 
allt var det de nordligaste länen som var tidigt ute och, utifrån formulerade 
viljeinriktningar i bl a de regionala tillväxtavtalen 39 , arbetade med att 
implementera entreprenörskap i ungdomsskolan redan under perioden 2000 – 
2003 (Holmgren, 2005). Västra Götaland var också tidigt ute – de två del-
regionerna Fyrstad och Östra Skaraborg formulerade även de behovet av 
entreprenörskap i sina tillväxtavtal – att entreprenörskap skulle stimuleras 
genom hela utbildningssystemet och i alla kommuner (Fyrstadsregionen, 
1999; Östra Skaraborg, 1999). Det var ett arbete som några år senare kom att 
omfatta hela regionen. I det första regionala tillväxtprogrammet40 uttrycktes en 

                                                        
39 De regionala tillväxtavtalen (RTA) var ett instrument för ett målinriktat samarbete mellan regioners 
aktörer i syfte att stimulera en hållbar ekonomisk tillväxt. Detta instrument introducerades, genom 
propositionen Regional tillväxt – för arbete och välfärd, som en del i regionaliseringen av det 
näringspolitiska arbetet. Kärnan i det regionala tillväxtavtalet var ett treårigt program med insatser. De 
regionala tillväxtavtalen löpte åren 2000 – 2003 och arbetades fram och förankrades i regionala 
partnerskap. (Närings- och handelsdepartementet, 1997) 
40 De regionala tillväxtprogrammen (RTP) är en utveckling av de regionala tillväxtavtalen och 
initierades av näringsdepartementet 2001. Precis som med tillväxtavtalen är utgångspunkten att lokala 
och regionala aktörer har den största kunskapen om sin region och därmed även om vilka insatser som 
måste ske för att stimulera hållbar regional ekonomisk tillväxt (Näringsdepartementet, 2001).  
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39 De regionala tillväxtavtalen (RTA) var ett instrument för ett målinriktat samarbete mellan regioners 
aktörer i syfte att stimulera en hållbar ekonomisk tillväxt. Detta instrument introducerades, genom 
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partnerskap. (Närings- och handelsdepartementet, 1997) 
40 De regionala tillväxtprogrammen (RTP) är en utveckling av de regionala tillväxtavtalen och 
initierades av näringsdepartementet 2001. Precis som med tillväxtavtalen är utgångspunkten att lokala 
och regionala aktörer har den största kunskapen om sin region och därmed även om vilka insatser som 
måste ske för att stimulera hållbar regional ekonomisk tillväxt (Näringsdepartementet, 2001).  
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medlemsländer att inkludera entreprenörskapsutbildning i sina nationella 
läroplaner: 

 
To ensure that all students leaving the education system have had 
access to entrepreneurship courses, the Commission calls upon 
the Member States to integrate entrepreneurship education into 
all schools’ curricula and provide schools with proper support to 
allow them to put in place effective and high quality education 
scheme”. (European Commission, 2004 s. 8) 

 
Att EU:s handlingsplan för entreprenörskap också kopplades till finansierings-
möjligheter bidrog även det till de satsningar på entreprenörskap i utbildnings-
systemet som genomfördes inom ramen för regionala, näringspolitiska arbeten 
under den tidiga fasen. Genom att ELiS2- och ELiS3-projekten finansierades 
med EU-medel är de exempel på det som Mahieu (2006) lyfter fram som 
utmärkande för arbetet med entreprenörskap i utbildningssystemet under den 
tidiga fasen; att EU:s entreprenörskaps- och näringspolitik, via policy-
dokument och finansieringsmöjligheter, nådde den lokala och regionala nivån 
utan nationella mellanhänder.  
 
Det näringspolitiska intresset för att genom entreprenörskap i utbildnings-
systemet stimulera ekonomisk tillväxt, var således strömningar på såväl lokal, 
regional, nationell och övernationell nivå. Dessa strömningar hade redan 
bäddat för de tre ELiS-projekten. Västra Götalandsregionen och den väst-
götska kommunen svarade således direkt an på förväntningar om företagande 
och en entreprenöriell medborgare som genomsyrade EU:s policydokument, 
och uppmaningen från den övernationella nivån – från EU-kommissionen – att 
implementera entreprenörskap i det regionala utbildningssystemet. 

 
Att det var Närings- och handelsdepartementet och dess myndighet Nutek som 
i Sverige intresserade sig för entreprenörskap i utbildningssystemet på den 
nationella nivån är också det karaktäristiskt för den tidiga fasen. Det är en 
logisk konsekvens av kopplingen mellan entreprenörskap och ekonomisk till-
växt som en näringspolitisk idé. När entreprenörskapsforskaren Bengt 
Johannisson och pedagogen Torsten Madsén, till följd av den dåvarande 
sysselsättningskrisen, fick i uppdrag av Närings- och handelsdepartementet 
1996 att studera förutsättningarna för utbildning i entreprenörskap och 
företagande (Johannisson & Madsén, 1997) kan det ses som ett av de första 
initiativen på den nationella nivån. Deras utredning, som tog sin utgångspunkt 
i en bredare syn på entreprenörskap, kom också att bidra till implementeringen 
av entreprenörskap i det svenska utbildningssystemet (jmf Leffler, 2006). 
Efter detta initiativ kom det nationella, politiska intresset för entreprenörskap i 
utbildningssystemet i uttryck genom den proposition om en ny ungdomspolitik 

 

124 

Lissabonstrategi drogs riktlinjerna för åren 2000 – 2010 med fokus på ett 
konkurrenskraftigt Europa och där sattes bl a företagandet i centrum 
(European Parliament, 2000). Entreprenörskap förknippades med ekonomisk 
tillväxt och sågs som en viktig drivmotor för ett konkurrenskraftigt Europa:  
 

Entrepreneurship is a major driver of innovation, competitive-
ness and growth. Due to their strong presence in key sectors such 
as services and knowledge-based activities, small enterprises and 
entrepreneurs today play a central role in the EU economy 
(European Commission, 2004 s. 3).  

 
Strategin genomsyras av den nyliberala idén om en osäker framtid (jmf Hay & 
Kapitzke, 2009) som tar sig i uttryck genom problembeskrivningar om en 
”snabb och accelererande förändringstakt”(European Parliament, 2000 s. 2 
egen översättning). Lissabonstrategin lade också grunden för ett strategiskt 
arbete att implementera entreprenörskap i EU-ländernas utbildningssystem.  
 
I arbetet med strategin sätter EU:s Education Council (2001) en tydlig riktning 
för arbetet – att medlemsländerna genom utbildningssystemen ska tillgodose 
att elever förvärvar de färdigheter som behövs för att starta och driva ett 
företag. Entreprenörskap förstås i dessa policydokument som mer än en 
affärsverksamhet, det ses som ett sätt att vara som medborgare som är värde-
fullt för samhället: 
 

Entrepreneurship is wider than business activity – an active and 
reactive spirit – something that society as a whole should value 
and invest in. Education and training establishments should 
therefore stimulate learners' skills and spirit of enterprise 
throughout their education and training. (Education Council, 
2001 s. 14) 

 
Därför betonas att utbildningssystemen bör stimulera elevers färdigheter och 
entreprenörsanda42 under hela utbildningstiden. När kommissionen publicerar 
grönboken Entreprenörskap i Europa i syfte att driva processen vidare utgörs 
huvudfrågorna av ”vad krävs för att få fram fler entreprenörer” och ”hur kan 
fler företag fås att växa?” (Europeiska Kommissionen, 2003 s. 12; ibid s. 16). 
Frågorna utgör således två tydliga spår: att utveckla företagandet och att fostra 
den entreprenöriella medborgaren. Utbildning sågs som en av lösningarna för 
dessa två spår. När Europeiska Kommissionen 2004, som en följd av 
grönboken, antog en handlingsplan för entreprenörskap uppmanades alla 

                                                        
42 Initiativförmåga och entreprenörskap definieras också som en av åtta nyckelkompetenser inom livs-
långt lärande som EU-medborgaren behöver ha för att möta den snabbt förändrande framtiden (jmf 
European Parliament, 2006). 



 

125 
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’Sipprandet’ kan således ses som utbildningspolitikens lyhördhet till närings-
politiken. I Skara inkluderades entreprenörskap i den lokala skolplanen redan 
2005 och arbetet inkluderades i den ordinarie kvalitetsredovisningen (Skara 
kommun, 2005). I Tanum skrevs entreprenörskap in i den lokala skol- och 
verksamhetsplanen samma år som ELiS1-projektet startade. Där beskrivs inte 
entreprenörskap som företagande utan istället som ett entreprenöriellt arbets-
sätt som ska utveckla och ta tillvara elevers intressen och förmågor. Det ska 
ersätta ett tidigare arbetssätt där alla elever gör samma saker. Det tidigare 
arbetssättet beskrivs som ett hinder för en relativ kunskapssyn (jmf Burr, 
1995/2000) där kunskap individualiseras och där kunskap beskrivs bygga på 
tilltron till människors inneboende förmågor och lust att lära: 
 

Kunskapssynen skall präglas av tilltro till människans inne-
boende förmåga och lust att lära. Kunskap byggs av den lärande 
och kommer därför att se olika ut för olika individer. Vi skall se 
denna mångfald som positiv och inrätta det pedagogiska arbetet 
så att det stödjer varje individs kunskapsbygge. Därför måste 
arbete som bygger på att alla skall göra samma saker ersättas av 
ett entreprenöriellt arbetssätt, d v s ett arbetssätt där varje 
barn/elev ges möjlighet och ansvar att utveckla och ta tillvara 
sina intressen och förmågor inom ramen för styrdokumentens 
målformuleringar. (Tanums kommun, 2008) 

 
Dessa idéer om att ta tillvara på elevers intressen, förmågor och motivation tas 
också upp av STEG-konceptet och ELiS-projekten. 
 
Sammanfattningsvis är ELiS-projekten i många avseenden karaktäristiska för 
den tidiga fasen att implementera entreprenörskap i det svenska utbildnings-
systemet. De näringspolitiska förväntningarna på såväl övernationell, 
nationell, regional och lokal nivå synliggör två intresseriktningar: att utveckla 
företagandet och att fostra den entreprenöriella medborgaren. Den politiska 
diskursen om entreprenörskap som genomsyrar de olika politiska nivåerna är 
knappast att betraktas som motstridig – istället produceras en stark diskurs 
med dominerande berättelser om vilka problemen är i samhället, förväntningar 
på entreprenörskap, och vilka lösningar som ska användas. De tre ELiS-
projekten svarar an på förväntningarna om den entreprenöriella medborgaren. 
Policydokumenten synliggör därmed översättningsprocessens riktning – en 
entreprenöriell medborgare som ska fostras, en medborgare som klarar sig 
själv och också har förmåga att starta och utveckla företag, och som är den 
som kan möta den allt snabbare föränderliga framtiden. Genom ELiS-
projektens försorg sprids idén om att entreprenöriellt lärande är lösningen för 
att fostra denna medborgare. 
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som riksdagen antog 1999. Med företagandet i fokus slogs fast att ungdomar 
bl a ska ha kunskap om förutsättningar för företagande i olika former, och se 
det som realistiskt att själva driva företag. Det slogs också fast att ungdomar 
bör stimuleras till kreativitet, självständigt tänkande och initiativförmåga av 
såväl samhälle som skola – förmågor som beslutsfattarna definierade som 
viktiga för entreprenörskap (Nutek, 2000). Förväntningar om att fostra en 
entreprenöriell medborgare med specifika kompetenser genomsyrar således 
även de svenska nationella dokumenten, utöver idén om att också utbilda om 
och för företagande. 
 
Utifrån Närings- och handelsdepartementets inriktning kom Nutek att utgöra 
en central aktör i den kontext där ELiS-projekten formades. Genom de tre pro-
gram som Nutek genomförde under perioden 1997 – 2008 i syfte att 
implementera entreprenörskap i det svenska utbildningssystemet möjlig-
gjordes för kommuner, regioner, policyaktörer, högskolor/universitet, ideella 
aktörer m fl att få finansiellt stöd till att driva projekt i linje med Nuteks upp-
drag (Nutek, 2000; Nutek, 2007). Nutek var därmed en central aktör under 
hela den tidiga fasen (för en mer detaljerad beskrivning av det arbete som på-
gick under denna fas se Bilaga 4). Under Nuteks sista uppdrag inom området, 
det nationella entreprenörskapsprogrammet43 som drevs under perioden 2005 
– 2008 valdes också Västra Götalandsregionen till en av sex pilotregioner i 
Sverige (Nutek, 2004a). Det innebär att det arbete som pågått inom regionen i 
syfte att stimulera entreprenörskap, innan ELiS-projekten, hade väckt upp-
märksamhet och sågs som ett regionalt arbete som var betydelsefullt att dra 
lärdomar från44. ELiS-projekten föregicks av projekt som Den företagsamma 
skolan och Företagsamt lärande i Skaraborg (se Bilaga 5). Att de tre ELiS-
projektens verksamhet drevs i projektform och inte inom ramen för befintlig 
verksamhet är även det karaktäristiskt för den tidiga fasen – vilket också 
berodde på övernationella och nationella finansieringsmöjligheter för 
projektverksamhet (jmf Mahieu, 2006).  
 
Detta innebär inte att intresset för entreprenörskap i utbildningssystemet 
enbart var ett näringspolitiskt intresse på den lokala nivån i Västra Götaland 
under den tidiga fasen. Det näringspolitiska intresset ’sipprade’ i en del fall 
tidigt över till den lokala utbildningspolitiken. En tolkning är att detta 
’sipprande’ av intresset för entreprenörskap är ett uttryck för en betoning på 
idén om utbildning som ett verktyg för att fostra medborgare för näringslivets 
behov och en nedtoning av idén om utbildning som ett verktyg för att utjämna 
sociala och ekonomiska skillnader (jmf Dahlstedt & Hertzberg, 2011). 
                                                        
43 Programmet drevs med syfte att med skolan som arena ”öka alla ungdomars entreprenörsanda så att 
fler unga i framtiden ser företagande som ett lika naturligt val som att vara anställd” (Nutek, 2004a s. 
7). 
44 Syftet med den del av programmet som pilotregioner var att dra lärdomar från det regionala arbetet 
inom området. (Nutek, 2004a) 
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som problemlösning, kreativitet, nyfikenhet, självförtroende, initiativ och att 
ha förmågan att arbeta ensam och i grupp: 
 

En viktig uppgift för skolan är att ge överblick och sammanhang. 
Skolan ska stimulera elevernas kreativitet, nyfikenhet och själv-
förtroende samt vilja till att pröva egna idéer och lösa problem. 
Eleverna ska få möjlighet att ta initiativ och ansvar samt utveckla 
sin förmåga att arbeta såväl självständigt som tillsammans med 
andra. Skolan ska därigenom bidra till att eleverna utvecklar ett 
förhållningssätt som främjar entreprenörskap. (Skolverket, 
2011a) 

 
Texter som rörde elevers vilja att testa egna idéer, deras kompetenser och för-
mågor som inkluderades i den föregående läroplanen (Utbildnings-
departementet, 1994a) kopplas nu explicit till entreprenörskap och får en 
tydlig riktning mot ett ideal om en entreprenöriell medborgare (och 
företagande). Även i läroplanen för gymnasieskolan formuleras, till skillnad 
mot den tidigare läroplanen (Utbildningsdepartementet, 1994b), en ideal entre-
prenöriell medborgare med förmågor som behövs oavsett sysselsättning:  
 

Skolan ska bidra till att eleverna utvecklar kunskaper och 
förhållningssätt som främjar entreprenörskap, företagande och 
innovationstänkande. Därigenom ökar elevernas möjligheter att 
kunna starta och driva företag. Entreprenöriella förmågor är 
värdefulla för arbetslivet, samhällslivet och vidare studier. 
(Skolverket, 2011b) 

 
Att de entreprenöriella kompetenserna i strategin beskrivs som viktiga inte 
bara för företagande, utan även för att klara studier och att bli framgångsrik 
som vuxen, kan ses som ett exempel på hur den grundläggande subjektiviteten 
det företagsamma jaget omfamnar och omformar andra sätt att vara på 
samhällets arenor – oavsett vad medborgaren sysselsätter sig med behöver den 
vara entreprenöriell (jmf du Gay et al, 1996; Rose, 1992). Den subjektiviteten 
har också tydligt inspirerat läroplanen för gymnasieskolan.  
 
De idéer som ELiS-projekten utgick ifrån om entreprenöriellt lärande som 
”pedagogik” för att utveckla elevers entreprenöriella kompetenser har således 
varit bärande även under den sena fasen i arbetet att implementera 
entreprenörskap i ungdomsskolan. Även om projekten ELiS1 och ELiS2 redan 
var avslutade när entreprenörskap skrevs in i de nya läroplanerna, kan de ha 
inneburit ett stöd för det eventuella arbete med entreprenöriellt lärande som 
levde kvar på skolorna efter projekten. Turbulensen påverkade dock ELiS3 
avsevärt eftersom projektet var verksamt under den tid då de nya läroplanerna 
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De tre ELiS-projektens nationella och 
övernationella kontext – den sena fasen 
Projekten genomfördes under en turbulent tid sett ur ett implementerings-
perspektiv. Under den aktuella perioden projekten bedrevs skiftade det 
politiska initiativet för entreprenörskap i utbildningssystemet från att ha varit 
lokala och regionala ansvar stöttat av den nationella och övernationella 
näringspolitiken till ett nationellt och utbildningspolitiskt ansvar. Detta skifte 
är starten på den sena fasen, vilken inleddes när regeringen 2009 presenterade 
den nationella strategin för entreprenörskap för hela utbildningsområdet 
(Regeringskansliet, 2009). I och med det skiftade ansvaret till Skolverket. Det 
innebär inte att det näringspolitiska syftet förändrades, istället betonas redan i 
strategins inledning den företagande inriktningen – att fler medborgare måste 
välja att starta och driva företag: 
 

Eget företagande måste bli ett lika naturligt val som anställning. 
För att nå dit kan utbildningsväsendet fylla en viktig funktion 
genom att hjälpa elever och studerande att utveckla och ta till 
vara på de kunskaper, kompetenser och förhållningssätt som 
behövs. (Regeringskansliet, 2009 s. 2) 

 
Den individualisering av risktagandet som Cervantes (2005) observerade 
lokalt, uppmuntras således genom strategin på nationell nivå där ansvaret 
läggs på unga medborgare att lösa arbetsmarknadsproblem genom att starta 
företag. Samtidigt lever idén om en entreprenöriell medborgare kvar. I 
strategin är det tydligt att det inte enbart handlar om kunskap i företagande, d 
v s att lära sig starta och driva företag, utan att eleverna också måste utveckla 
och träna särskilda kompetenser. Den entreprenöriella medborgare som tar 
form har förmåga att lösa problem, ta ansvar, samarbeta och vara kreativ: 
 

Mycket av det som utmärker en bra entreprenör – förmågan att 
lösa problem, tänka nytt, planera sitt arbete, ta ansvar och 
samarbeta med andra – är också egenskaper som studerande på 
olika nivåer behöver utveckla för att klara sina studier och för att 
bli framgångsrika i vuxenlivet. (Regeringskansliet, 2009 s. 2) 

 
Därmed ligger den svenska strategin i linje med de policydokument som 
formulerats på övernationell nivå (OECD och EU), regional och lokal nivå där 
entreprenörskap i utbildningssystemet inte enbart handlar om kunskaper som 
rör företagande, utan även om att fostra den entreprenöriella medborgaren. 
Detta ideal om den entreprenöriella medborgaren fångas även upp när Sverige 
2011 svarar an på EU:s uppmaning att inkludera entreprenörskap i de 
nationella läroplanerna. Entreprenörskap definieras för grundskolan explicit 
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som problemlösning, kreativitet, nyfikenhet, självförtroende, initiativ och att 
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(jmf Wennekers & Thurik, 1999; Audrecht & Thurik, 2001; Audrecht, 2003). 
David Birch (Birch, 1979 i Lundström & Stevenson, 2002 s. 52) banbrytande 
forskningsarbete skapade också insikter om småföretagens betydelse för 
sysselsättning. Detta ledde till ett intensivt forskningsarbete kring att förstå 
entreprenörskapets och småföretagandets betydelse för ekonomisk och social 
utveckling (t ex Reynolds, Storey & Westhead, 1994; Wennekers & Thurik, 
1999). Den ekonomiska utvecklingen är således i centrum och Friman (2002) 
hävdar att ekonomisk tillväxt blivit synonymt med samhällsutveckling. Det 
innebär en snävare syn på samhällsutveckling där ekonomi får företräde. 
 
Det näringspolitiska intresset för entreprenörskap som företagande, vilket 
ligger till grund för de tre ELiS-projekten, är således tätt sammanlänkat med 
denna forskning som jag benämner den konventionella entreprenörskaps-
forskningen. Det är forskning där entreprenörskap förknippas med före-
tagande. Genom att synliggöra betydelsen och även bristen på små och nya 
företag har denna forskning en legitimerande roll i översättningsprocessen, 
och legitimerar de förväntningar som genomsyrar policy och de insatser som 
görs kring företagandet. Det är dock egenskapsforskningen och den bredare 
entreprenörskapsforskningen som genom respektive kunskapsutveckling 
öppnar upp för idén i policy att fostra den entreprenöriella medborgaren. Det 
jag benämner egenskapsforskningen är det fält som producerar kunskap om 
vem entreprenören är (jmf Landström, 2000), ett fält som initierades i och med 
att Schumpeter beskrev entreprenörens betydelse för ekonomisk utveckling 
och som en mycket speciell person:  

 
Att genomföra de nya kombinationerna är därför en speciell 
funktion förbehållen en typ av person som är mycket mindre 
talrik än alla de som har den objektiva möjligheten att göra det. 
(Swedberg, 2008 s. 45)  

 
Att entreprenören i ekonomisk teori kopplades till ekonomisk utveckling och 
lyftes fram som en mycket speciell individ bäddade för en multidisciplinär 
forskning kring entreprenören som individ. Mot bakgrund av andra världs-
krigets slut och behovet av entreprenörer för att återuppbygga länderna 
intresserade sig beteendevetenskapen för entreprenören som företagaren 
(Landström, 2000). Fokus låg där på att identifiera vilka egenskaper som 
skiljer entreprenören från andra och därmed kunna upptäcka vilka individer 
som skulle kunna stödjas för att vidareutvecklas (ibid). Denna forskning har 
identifierat entreprenören som en individ med ett starkt behov av att prestera 
(need for achievement), med ett gott självförtroende (McClelland, 1961/1967), 
en individ som upplever sig kunna påverka situationer (locus of control) 
(Rotter, 1966), ta risker (risk-taking propensity), vara självständig (need för 
autonomy) och som har hög tilltro till den egna förmågan att klara en viss 
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trädde i kraft och skulle implementeras. Lokala utvecklingsarbeten fick då 
träda undan för arbetet med att implementera den nya läroplanen. En paradox 
kan tyckas – att arbetet med entreprenörskap fick läggas i träda när 
entreprenörskap för första gången uttryckligen fanns inskrivet i läroplanerna. 

Entreprenörskapsforskningens betydelse för 
översättningsprocessen 
De policydokument som jag analyserade i det föregående avsnittet ger uttryck 
för en stark tilltro till entreprenörskapets betydelse för samhällsutvecklingen, 
både i termer av att medborgaren startar företag och är entreprenöriell även 
inom andra sysselsättningar. Denna tilltro till entreprenörskap i policy är 
intimt sammanflätad med entreprenörskapsforskningens olika fält. Jag 
utforskar här vilken roll entreprenörskapsforskningen har i översättnings-
processen och därmed dess funktion i att möjliggöra fostran av den 
entreprenöriella medborgaren. Jag gör det genom att analysera de tre fält som 
jag benämner den konventionella entreprenörskapsforskningen vilken inriktar 
sig på kunskapsutveckling rörande entreprenörskap kopplat till företagande, 
egenskapsforskningen som fokuserar på entreprenören som en speciell individ, 
och slutligen den bredare entreprenörskapsforskningen som arbetar med att 
bredda synen på vad entreprenörskap är.  
 
Entreprenörskapets betydelse för samhällsutvecklingen har kartlagts och 
synliggjorts genom flera av entreprenörskapsforskningens många discipliner. 
När nationalekonomen David Audrecht (2003) på uppdrag av Europeiska 
Kommissionen gjorde en litteraturstudie över entreprenörskapsforskningens 
erövringar och utmaningar framhöll han att entreprenörskap hade blivit en 
motor för ekonomisk och social utveckling: 
 

Entrepreneurship has become the engine of economic and social 
development throughout the world. The role of entrepreneurship 
has changed dramatically between the traditional and new 
economies. (Audrecht, 2003 s. 5) 

 
Audrecht beskriver entreprenörskapets nya roll som en ”dramatisk förändring” 
som han länkar till länders utveckling från ”traditionella ekonomier” till ”nya 
ekonomier”. Det är en förändring som Loveman och Sengenberger (1991) 
spårar tillbaka till 1970-talet. De argumenterar för att det då skedde en, för 
många, oväntad förändring där storföretagen backade som motor för 
ekonomisk och social utveckling och småföretag tog en allt större roll. Även 
om diskussionerna går isär huruvida denna förändring beror på en ökad 
globalisering och utvecklingen av kunskapsbaserade ekonomier, råder en 
samsyn kring småföretagandets nya roll som drivmotor för ekonomisk tillväxt 
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skapsforskningen bidrar således till konstruktionen av entreprenören som en 
speciell individ, med ett visst sätt att vara, och den som startar och driver 
företag. Det innebär att detta kunskapsfält är intimt sammanflätat med idén i 
policy om att fostra en specifik entreprenöriell medborgare (som kan starta 
och driva företag). 
 
Till skillnad från den konventionella entreprenörskapsforskningen som arbetar 
med att förstå entreprenörskapets betydelse för samhället i termer av (ny)-
företagande, ekonomisk utveckling och social utveckling i termer av syssel-
sättning, intresserar sig den bredare entreprenörskapsforskningen för hur 
entreprenörskap bidrar till samhället i även andra aspekter. Detta är det andra 
forskningsfältet som jag menar bidrar till idén i policy om att fostra den 
entreprenöriella medborgaren.  
 
Forskare som bl a Hjorth och Steyaert (2004), Johannisson (2005), samt 
Berglund och Johansson (2008) har arbetat med att frigöra kopplingen mellan 
entreprenörskap och företagande i syfte att synliggöra hur entreprenörskap tar 
sig i många olika uttryck. Det är denna bredare syn som Johannisson har som 
utgångspunkt, när han beskriver entreprenörskap som ett ’fenomen’ som mer 
handlar om vardagliga, företagsamma och kreativa handlingar som inte enbart 
behöver vara kopplade till företagande: 
 

Marknaden är en alltför liten arena för entreprenörskapet, endast 
hela den mänskliga tillvaron är stor nog. (Johannisson, 2005 s. 
39)  

 
Genom att förstå entreprenörskap som nyskapande och företagsamma hand-
lingar, synliggörs inom detta forskningsfält entreprenörskapets bidrag till 
samhället genom kulturella, ekologiska samt medborgerliga och sociala 
dimensioner (Steyaert & Katz, 2004). Denna forskning öppnar upp för en mer 
mångfacetterad bild av entreprenörskapet, och som Steyaert och Katz (2004 s. 
4) argumenterar skapas möjligheter för att studera och förstå entreprenörskap 
som många olika ”former och praktiker”. När Berglund et al (2012) beskriver 
hur aktörer överskrider gränserna mellan privata, offentliga och ideella 
organisationer, i syfte att tillsammans förändra samhällsstrukturer, sätter de en 
av entreprenörskapets former i fokus – samhällsentreprenörskap. Samhälls-
entreprenörskap sätter fokus på ett kollektivt entreprenörskap som inte 
begränsas till en organisation och en av samhällets sfärer. Istället handlar det 
om samarbeten över sektorsgränser där privata, offentliga och frivilliga 
organisationer möts för att lösa samhällets problem. Det samarbete som sker 
mellan de privata och offentliga aktörerna i ELiS-projekten i syfte att förändra 
skolan och undervisningen kan således förstås som samhällsentreprenörskap.  
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handling i en viss situation (self-efficacy) (Vecchio, 2003). Utöver dessa fem 
’stora egenskaper’ har det inom ramen för detta forskningsfält producerats en 
mängd olika egenskaper och karaktärsdrag som tillskrivs entreprenören (jmf 
Filion, 1998; Ahl, 2002). Jag har i Tabell 5 sammanställt de egenskaper och 
karaktärsdrag som tillskrivits entreprenören och som Filion (1998) och Ahl 
(2002) identifierat från entreprenörskapsforskningen. 
 
Tabell 5. Egenskaper och karaktärsdrag som tillskrivs entreprenören i 
entreprenörskapsforskningen. Egen sammanställning av Filion (1998 s. 6) och Ahl (2002 s. 
49), egen översättning 

 
Aggressiv 
Aktiv  
Behov av att 
prestera  
Beslutsam 
Energisk 
Envis  
Flexibel  
Framsynt 
Fristående  
Förmåga att hantera 
motstånd 
Förmåga att påverka 
situationer 
Har sunt förnuft 
Håller sig till en kurs 
Inflytelserik 
Initiativ 
Innovatörer  
Intelligent  
 

 
Klarsynt 
Kreativ  
Ledare  
Lyhörd till andra 
Långsiktigt engagemang 
Lärande 
Mentalt fri  
Moderat risktagare  
Modig 
Optimistisk  
Organiseringskompetens  
Original  
Ovanligt energisk 
Pengar som mått på prestation 
Prestationsorienterad  
Resultatorienterad  
Resursanvändare 
Rådig  

 
Självcentrerad  
Självförtroende 
Självmedveten 
Självständig 
Skarpsinnig  
Skicklig 
Stabilt humör 
Söker makt  
Svårighetssökande  
Tendens att lite på 
människor 
Tillit till den egna 
förmågan  
Tolerant mot tvetydigheter 
och osäkerhet 
Uthållig 
Viljestark 
Vill bevisa överlägsenhet 
Vill kämpa och erövra  
Visionär 

 
Även om detta är forskning som kritiserats för bl a den stora variationen av 
egenskaper och att studierna bl a omfattat etablerade företag och därmed inte 
gör skillnad mellan företagare och entreprenörer (Gartner, 1988; Landström, 
2000), bidrar den till idén om entreprenören som en särskild individ (jmf 
Holmgren, From, Olofsson, Karlsson, Snyder & Sundström, 2005). 
Forskningen har här också skiftat från idén att en individ föds att vara 
entreprenör med dessa egenskaper till att istället socialiseras att bli en 
entreprenör (Nielsen, Klyver, Rostgaard & Bager, 2012) – vilket är en 
förutsättning för att se entreprenörskap i undervisningen som en lösning för att 
fostra den entreprenöriella medborgaren. Kunskapsutvecklingen inom egen-
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skapsforskningen bidrar således till konstruktionen av entreprenören som en 
speciell individ, med ett visst sätt att vara, och den som startar och driver 
företag. Det innebär att detta kunskapsfält är intimt sammanflätat med idén i 
policy om att fostra en specifik entreprenöriell medborgare (som kan starta 
och driva företag). 
 
Till skillnad från den konventionella entreprenörskapsforskningen som arbetar 
med att förstå entreprenörskapets betydelse för samhället i termer av (ny)-
företagande, ekonomisk utveckling och social utveckling i termer av syssel-
sättning, intresserar sig den bredare entreprenörskapsforskningen för hur 
entreprenörskap bidrar till samhället i även andra aspekter. Detta är det andra 
forskningsfältet som jag menar bidrar till idén i policy om att fostra den 
entreprenöriella medborgaren.  
 
Forskare som bl a Hjorth och Steyaert (2004), Johannisson (2005), samt 
Berglund och Johansson (2008) har arbetat med att frigöra kopplingen mellan 
entreprenörskap och företagande i syfte att synliggöra hur entreprenörskap tar 
sig i många olika uttryck. Det är denna bredare syn som Johannisson har som 
utgångspunkt, när han beskriver entreprenörskap som ett ’fenomen’ som mer 
handlar om vardagliga, företagsamma och kreativa handlingar som inte enbart 
behöver vara kopplade till företagande: 
 

Marknaden är en alltför liten arena för entreprenörskapet, endast 
hela den mänskliga tillvaron är stor nog. (Johannisson, 2005 s. 
39)  

 
Genom att förstå entreprenörskap som nyskapande och företagsamma hand-
lingar, synliggörs inom detta forskningsfält entreprenörskapets bidrag till 
samhället genom kulturella, ekologiska samt medborgerliga och sociala 
dimensioner (Steyaert & Katz, 2004). Denna forskning öppnar upp för en mer 
mångfacetterad bild av entreprenörskapet, och som Steyaert och Katz (2004 s. 
4) argumenterar skapas möjligheter för att studera och förstå entreprenörskap 
som många olika ”former och praktiker”. När Berglund et al (2012) beskriver 
hur aktörer överskrider gränserna mellan privata, offentliga och ideella 
organisationer, i syfte att tillsammans förändra samhällsstrukturer, sätter de en 
av entreprenörskapets former i fokus – samhällsentreprenörskap. Samhälls-
entreprenörskap sätter fokus på ett kollektivt entreprenörskap som inte 
begränsas till en organisation och en av samhällets sfärer. Istället handlar det 
om samarbeten över sektorsgränser där privata, offentliga och frivilliga 
organisationer möts för att lösa samhällets problem. Det samarbete som sker 
mellan de privata och offentliga aktörerna i ELiS-projekten i syfte att förändra 
skolan och undervisningen kan således förstås som samhällsentreprenörskap.  
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handling i en viss situation (self-efficacy) (Vecchio, 2003). Utöver dessa fem 
’stora egenskaper’ har det inom ramen för detta forskningsfält producerats en 
mängd olika egenskaper och karaktärsdrag som tillskrivs entreprenören (jmf 
Filion, 1998; Ahl, 2002). Jag har i Tabell 5 sammanställt de egenskaper och 
karaktärsdrag som tillskrivits entreprenören och som Filion (1998) och Ahl 
(2002) identifierat från entreprenörskapsforskningen. 
 
Tabell 5. Egenskaper och karaktärsdrag som tillskrivs entreprenören i 
entreprenörskapsforskningen. Egen sammanställning av Filion (1998 s. 6) och Ahl (2002 s. 
49), egen översättning 
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Rådig  
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Uthållig 
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Visionär 
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gör skillnad mellan företagare och entreprenörer (Gartner, 1988; Landström, 
2000), bidrar den till idén om entreprenören som en särskild individ (jmf 
Holmgren, From, Olofsson, Karlsson, Snyder & Sundström, 2005). 
Forskningen har här också skiftat från idén att en individ föds att vara 
entreprenör med dessa egenskaper till att istället socialiseras att bli en 
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entreprenörskap därför bör ses som kollektiva processer, även om enskilda 
personer kan vara operativt viktiga, ligger därmed i linje med Berglund et al 
(2012) som beskriver samhällsentreprenörskap som en kollektiv process. 
 
Detta synliggörande av entreprenörskapets olika former, som i huvudsak skett 
sedan millennieskiftet45, har skapat ett språk för att tala om och förstå den 
variation av förändringsagenter och deras aktiviteter som bidrar till samhället. 
Denna forskning är en kritik till en ensidig syn på entreprenörskap som före-
tagande och entreprenören som företagare och synliggör entreprenörskapets 
många former och många olika entreprenörer. Denna forskning delar dock den 
konventionella entreprenörskapsforsknings uppfattning om entreprenörskapets 
betydelse för samhällsutvecklingen. Genom att den bredare entreprenörskaps-
forskningen synliggör hur den entreprenöriella medborgaren verkar inom 
många olika sysselsättningar och bidrar till utveckling inom samhällets många 
sfärer är denna kunskapsutveckling tätt sammanflätad med idéerna i policy om 
att fostra en entreprenöriell medborgare för alla samhällets funktioner och 
sysselsättningar. Denna kunskapsutveckling är därmed också intimt samman-
kopplad med den form entreprenörskap tar i undervisningen – entreprenöriellt 
lärande. Entreprenöriellt lärande, och dess fokus på att fostra den entre-
prenöriella medborgaren för samhällets alla funktioner och sysselsättningar, 
möjliggörs genom den bredare entreprenörskapsforskningens kritik mot den 
ensidiga synen på entreprenörskap som företagande och dess betydelse för 
enbart ekonomisk utveckling. 

Entreprenöriellt lärande – en av 
entreprenörskapets former 
Vilken roll har då forskning som mer specifikt intresserar sig för entreprenör-
skap i undervisningen i att möjliggöra fostran av den entreprenöriella med-
borgaren? Jag inleder med en litteraturöversikt avslutar med analysen, men 
begränsar mig till skandinavisk forskning som intresserar sig för 
entreprenörskap i de lägre nivåerna i utbildningssystemet.  
 
Jamieson (1984, i Taatila, 2010 s. 51) gör en indelning av entreprenörskaps-
utbildning i typerna i, om och för entreprenörskap. Genom utbildning i entre-
prenörskap tränas elever i entreprenörskap genom t ex projekt som rör 

                                                        
45 Även om Johannisson som pionjär intresserade sig för förnyelsens villkor på andra områden än 
marknaden redan för 25 år sedan och då myntade begrepp som kulturellt entreprenörskap (Johannisson, 
1992) och samhällsentreprenör (Johannisson, Persson & Wiberg, 1989) har denna breddning av synen 
på entreprenörskap framförallt skett sedan millennieskiftet. En genomgång av litteratur som 
Lundström, Zhou, von Friedrichs och Sundin genomförde 2014 rörande socialt entreprenörskap visade 
på att ingen av de kartlagda böckerna var publicerade innan millennieskiftet och tre fjärdelar av dem 
var publicerade efter 2009 (Lundström et al, 2014). 
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Entreprenörskapets olika former synliggörs dock oftast utifrån en organisation. 
Gawell (2006) studerar t ex entreprenörskap utifrån skapandet av en ideell 
aktivistorganisation, Attac Sverige. Gawell använder konceptet ”nöd-
vändighet” för att förstå hur entreprenörskap tar sig i uttryck för att lösa 
sociala problem och orättvisor, inte ”möjligheter” som annars har en central 
position i att förstå entreprenörskap (t ex Shane & Venkataraman, 2000). 
Gawells arbete beskriver en social form av entreprenörskap, som har 
människors missförhållanden i fokus snarare än företagsägares ekonomiska 
vinning och kunders nöjdhet (jmf Dees, 2007). Ekonomiska resurser som 
genereras eller som erhålls via privat eller offentlig finansiering blir ett medel 
för att nå sociala mål och därmed bidra till samhället (Dees, 1998). Det sociala 
entreprenörskapet drivs således av missionen att bidra till en ”bättre värld” 
(Nielsen et al, 2012 s. 214) och något som ofta kommer till uttryck genom 
ideella organisationers engagemang att lösa sociala problem. Annan forskning 
intresserar sig för hur hållbart och ekologiskt entreprenörskap bidrar till 
samhället genom arbetet att stödja ett hållbart samhälle och att stävja 
miljöförstöring (Thompson, Kiefer & York, 2011). Dessa former av 
entreprenörskap är inte enbart kopplade till ideell sektor, utan begreppen 
synliggör även aktörer i den privata sektorn som agerar på möjligheter inom 
dessa områden.  

 
Med hjälp av andra prefix synliggörs entreprenörskapets många andra former, 
som t e x kulturellt entreprenörskap (Johannisson, 1992), digitalt entreprenör-
skap (Martinez Dy, Marlow & Martin, 2017) och intraprenörskap (Sangvhi, 
1984; Sundin, 2014). Genom intraprenörskapet sätts fokus på det entreprenör-
skap som pågår inom privata organisationer. Forslund (2002) gör i sin studie 
av entreprenörskap bland produktionspersonal också synligt det vardagliga 
och ’lilla’ entreprenörskap som pågår inom ett privat företag och bidrar till 
företagets utveckling. Annan forskning fokuserar på entreprenörskap inom 
offentlig sektor (Lundström & Sundin, 2008). Sundin och Tillmar (2008) 
synliggör t ex tjänstemannen och sjuksköterskan som förändringsagenter inom 
offentliga organisationer. Politiskt entreprenörskap beskriver ytterligare en 
delmängd av det entreprenörskap som pågår i offentlig sektor, men som sker 
genom de som genom politiskt arbete stödjer hållbar social utveckling (jmf 
von Bergmann-Winnberg, 2014) i rollen som politiker, byråkrat eller 
tjänsteman (Silander & Silander, 2015). På ett liknande beskriver Mühlenbock 
(2004) det intraprenörskap som pågår inom offentlig sektor genom att studera 
skolpersonals förändringsarbete. Utmärkande i Mühlenbocks studie är att 
entreprenörskap är osynligt i skolans verksamheter. Detta beror på att 
entreprenörskap i skolans kontext handlade om sociala innovationer och inte 
tar sig det konventionella entreprenörskapets uttryck. En annan orsak är att 
kollektivet, och inte enskilda lärare, spelar en stor roll som en drivkraft bakom 
olika utvecklingsprojekt. Mühlenbock (2008) argumentation för att 
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entreprenörskap därför bör ses som kollektiva processer, även om enskilda 
personer kan vara operativt viktiga, ligger därmed i linje med Berglund et al 
(2012) som beskriver samhällsentreprenörskap som en kollektiv process. 
 
Detta synliggörande av entreprenörskapets olika former, som i huvudsak skett 
sedan millennieskiftet45, har skapat ett språk för att tala om och förstå den 
variation av förändringsagenter och deras aktiviteter som bidrar till samhället. 
Denna forskning är en kritik till en ensidig syn på entreprenörskap som före-
tagande och entreprenören som företagare och synliggör entreprenörskapets 
många former och många olika entreprenörer. Denna forskning delar dock den 
konventionella entreprenörskapsforsknings uppfattning om entreprenörskapets 
betydelse för samhällsutvecklingen. Genom att den bredare entreprenörskaps-
forskningen synliggör hur den entreprenöriella medborgaren verkar inom 
många olika sysselsättningar och bidrar till utveckling inom samhällets många 
sfärer är denna kunskapsutveckling tätt sammanflätad med idéerna i policy om 
att fostra en entreprenöriell medborgare för alla samhällets funktioner och 
sysselsättningar. Denna kunskapsutveckling är därmed också intimt samman-
kopplad med den form entreprenörskap tar i undervisningen – entreprenöriellt 
lärande. Entreprenöriellt lärande, och dess fokus på att fostra den entre-
prenöriella medborgaren för samhällets alla funktioner och sysselsättningar, 
möjliggörs genom den bredare entreprenörskapsforskningens kritik mot den 
ensidiga synen på entreprenörskap som företagande och dess betydelse för 
enbart ekonomisk utveckling. 

Entreprenöriellt lärande – en av 
entreprenörskapets former 
Vilken roll har då forskning som mer specifikt intresserar sig för entreprenör-
skap i undervisningen i att möjliggöra fostran av den entreprenöriella med-
borgaren? Jag inleder med en litteraturöversikt avslutar med analysen, men 
begränsar mig till skandinavisk forskning som intresserar sig för 
entreprenörskap i de lägre nivåerna i utbildningssystemet.  
 
Jamieson (1984, i Taatila, 2010 s. 51) gör en indelning av entreprenörskaps-
utbildning i typerna i, om och för entreprenörskap. Genom utbildning i entre-
prenörskap tränas elever i entreprenörskap genom t ex projekt som rör 

                                                        
45 Även om Johannisson som pionjär intresserade sig för förnyelsens villkor på andra områden än 
marknaden redan för 25 år sedan och då myntade begrepp som kulturellt entreprenörskap (Johannisson, 
1992) och samhällsentreprenör (Johannisson, Persson & Wiberg, 1989) har denna breddning av synen 
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Entreprenörskapets olika former synliggörs dock oftast utifrån en organisation. 
Gawell (2006) studerar t ex entreprenörskap utifrån skapandet av en ideell 
aktivistorganisation, Attac Sverige. Gawell använder konceptet ”nöd-
vändighet” för att förstå hur entreprenörskap tar sig i uttryck för att lösa 
sociala problem och orättvisor, inte ”möjligheter” som annars har en central 
position i att förstå entreprenörskap (t ex Shane & Venkataraman, 2000). 
Gawells arbete beskriver en social form av entreprenörskap, som har 
människors missförhållanden i fokus snarare än företagsägares ekonomiska 
vinning och kunders nöjdhet (jmf Dees, 2007). Ekonomiska resurser som 
genereras eller som erhålls via privat eller offentlig finansiering blir ett medel 
för att nå sociala mål och därmed bidra till samhället (Dees, 1998). Det sociala 
entreprenörskapet drivs således av missionen att bidra till en ”bättre värld” 
(Nielsen et al, 2012 s. 214) och något som ofta kommer till uttryck genom 
ideella organisationers engagemang att lösa sociala problem. Annan forskning 
intresserar sig för hur hållbart och ekologiskt entreprenörskap bidrar till 
samhället genom arbetet att stödja ett hållbart samhälle och att stävja 
miljöförstöring (Thompson, Kiefer & York, 2011). Dessa former av 
entreprenörskap är inte enbart kopplade till ideell sektor, utan begreppen 
synliggör även aktörer i den privata sektorn som agerar på möjligheter inom 
dessa områden.  

 
Med hjälp av andra prefix synliggörs entreprenörskapets många andra former, 
som t e x kulturellt entreprenörskap (Johannisson, 1992), digitalt entreprenör-
skap (Martinez Dy, Marlow & Martin, 2017) och intraprenörskap (Sangvhi, 
1984; Sundin, 2014). Genom intraprenörskapet sätts fokus på det entreprenör-
skap som pågår inom privata organisationer. Forslund (2002) gör i sin studie 
av entreprenörskap bland produktionspersonal också synligt det vardagliga 
och ’lilla’ entreprenörskap som pågår inom ett privat företag och bidrar till 
företagets utveckling. Annan forskning fokuserar på entreprenörskap inom 
offentlig sektor (Lundström & Sundin, 2008). Sundin och Tillmar (2008) 
synliggör t ex tjänstemannen och sjuksköterskan som förändringsagenter inom 
offentliga organisationer. Politiskt entreprenörskap beskriver ytterligare en 
delmängd av det entreprenörskap som pågår i offentlig sektor, men som sker 
genom de som genom politiskt arbete stödjer hållbar social utveckling (jmf 
von Bergmann-Winnberg, 2014) i rollen som politiker, byråkrat eller 
tjänsteman (Silander & Silander, 2015). På ett liknande beskriver Mühlenbock 
(2004) det intraprenörskap som pågår inom offentlig sektor genom att studera 
skolpersonals förändringsarbete. Utmärkande i Mühlenbocks studie är att 
entreprenörskap är osynligt i skolans verksamheter. Detta beror på att 
entreprenörskap i skolans kontext handlade om sociala innovationer och inte 
tar sig det konventionella entreprenörskapets uttryck. En annan orsak är att 
kollektivet, och inte enskilda lärare, spelar en stor roll som en drivkraft bakom 
olika utvecklingsprojekt. Mühlenbock (2008) argumentation för att 



 

137 

skap i undervisningen i Sverige kommit att omfatta ungdomsskolans alla 
nivåer: förskola (Axelsson, 2017), grundskola (Leffler, 2006; Sagar, 2013; 
Axelsson, 2017; Diehl, 2017) och gymnasium (Cervantes, 2005; Svedberg, 
2007; Otterborg, 2011; Nehetz, 2015; Lindster Norberg, 2016) eller flera av 
dessa nivåer (t ex Mahieu, 2006; Lackéus, 2016; Karlsson, 2017; Axelsson, 
2017). 
 
Sammantaget intresserar sig de nordiska avhandlingarna och artiklarna, som 
jag gått igenom, för många av de utmaningar som följer av att förflytta 
entreprenörskapsbegreppet och dess medföljande betydelser från den före-
tagande och ekonomiska kontexten till den pedagogiska kontexten. Denna 
litteratur visar även på framgångar i implementeringen av entreprenörskap i 
undervisningen. Utmaningar som synliggörs handlar om vad entreprenörskap i 
undervisningen innebär – vad det är (Hytti & O’Gormans, 2004; Leffler, 2009; 
Diehl, 2016a), vilka begrepp som blir möjliga att använda (Holmgren, 2012), 
och vilka hinder som finns för att realisera entreprenörskap i undervisningen 
(Johannisson, 2010; Lackéus, 2016). Framgångar som lyfts berör resultat 
(Axelsson, Hägglund & Sandberg, 2015) och effekter av undervisning för 
entreprenörskap (Moberg, 2014). Forskningen intresserar sig också för hur 
entreprenörskap omsätts till undervisningens praktik (Svedberg, 2007; 
Axelsson & Mårtensson, 2015; Diehl, Lindgren & Lefflers, 2015; Karlsson, 
2017) 
 
Innebörder av begrepp synliggörs återkommande som en utmaning i skolornas 
praktik. En sådan utmaning rör aktörers arbete att hitta begrepp som 
kommunicerar med lärarna. Holmgren (2012) och även Karlsson (2017) 
rapporterar om de olika begrepp som prövats såsom entreprenörskap i skolan 
(sammanfattande begrepp), företagsamhet, ta-sig-församhet, företagsamt 
lärande, men där begreppet entreprenöriellt lärande var det som kom att tilltala 
praktiken. Själv använder jag i denna genomgång begreppen entreprenöriellt 
lärande (vilket jag ser som ett empiriskt begrepp) eller undervisning för 
entreprenörskap (vilket är ett teoretiskt begrepp) även om andra empiriska och 
teoretiska begrepp används i forskningen.  
 
Hytti och O’Gormans (2004), Leffler och Svedbergs (2005), Lefflers (2009), 
samt Diehls (2016b) studier är bara några av de studier som visar på 
utmaningar kring undervisning för entreprenörskap och dess innebörd. Hytti 
och O’Gorman (2004) pekar på att det är en konceptuell förvirring kring vad 
undervisning för entreprenörskap är, och Lefflers studier av lärare i grund-
skolan visar att de kämpar med att förstå vad det är och att det är otydligt vad 
gäller innehåll och hur undervisningen ska ske (Leffler, 2009). Leffler (2006) 
menar även att undervisning för entreprenörskap, som ett uttryck för en 
företagsam diskurs, blir otydlig och osynlig och därmed svår att synliggöra 
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företagande. Till exempel genom att driva företag under en dag (Holmgren, 
2004a), driva skolkaféer eller andra affärsverksamheter (jmf Leffler, 2006). 
Det är således en typ av undervisning som har stark koppling till policy-
förväntningarna om ett ökat företagande. Cervantes (2005) intresserar sig för 
utbildning i entreprenörskap, och studerar i vilken utsträckning lokala myndig-
heter kan förändra ungas attityder till företagande genom att implementera 
Ung företagsamhet i gymnasieskolor. Något som också ligger i linje med 
studier som genomförts av Karlsson och Olofsson (2012 s. 10) i syfte att 
undersöka hur Ung företagsamhet ”bidrar till att utveckla förhållningssätt och 
värderingar för entreprenörskap”. 
 
Det är dock få nordiska forskare som intresserar sig för denna typ av ut-
bildning i grund- och gymnasieskolor. Delar av den forskning som gjorts visar 
att arbete med företagande i undervisningen är en utmanande idé för lärare 
(Leffler, 2006) och att den ekonomiska dimensionen skapar spänningar och 
motstånd när entreprenörskap introduceras i utbildningssystemet (Backström-
Widjeskog, 2010; Berglund & Holmgren, 2013; Lackéus, 2016). Backström-
Widjeskog (2008) hävdar att majoriteten av de lärare hon studerat istället 
betonar att syftet med verksamheten är riktad mot personlig utveckling och 
inte mot funktionell företagsamhet där tonvikten läggs på kunskap om före-
tagande, produktion och ekonomiskt tänkande. Det senare berör utbildning om 
entreprenörskap, d v s teori och lärstoff om entreprenörskap och företagande. 
Utbildning i och om entreprenörskap har därmed inte fått så stort utrymme i 
utbildningssystemets lägre stadier (Backström-Widjeskog, 2008; Moberg, 
2014) och heller inte i forskningen. 
 
Istället intresserar sig den nordiska forskningen främst för utbildning för entre-
prenörskap (jmf Moberg, 2014) – de breda diskurserna vilka produceras med 
ett språk om att forma en specifik entreprenöriell medborgare – och som också 
är det som vunnit gehör hos lärare (Backström-Widjeskog, 2008). Berglund 
och Holmgren (2007) visar i linje med detta intresse att det under den tidiga 
fasen fanns en tydlig strävan att gå ifrån entreprenörskap som korta aktiviteter 
i grund- och gymnasieskolor, till att integrera entreprenörskap som en 
pedagogik (jmf Kyrö, 2015) eller förhållningssätt som alltid var närvarande, d 
v s entreprenöriellt lärande.  
 
Bland pionjärerna finns Johannisson som med sina rötter i företagsekonomisk 
forskning redan 1985 genomförde en studie av företagsamhet och kreativitet 
bland elever i svensk grundskola (Johannisson, 1985) och som genom 
departementsutredningen I entreprenörskapets tecken – en studie av skolning i 
förnyelse tillsammans med pedagogen Madsén redan 1997 satte avtryck på hur 
entreprenörskap kunde ta sig i uttryck i undervisningen (Johannisson & 
Madsén, 1997). Sedan millennieskiftet har avhandlingar rörande entreprenör-
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skap i undervisningen i Sverige kommit att omfatta ungdomsskolans alla 
nivåer: förskola (Axelsson, 2017), grundskola (Leffler, 2006; Sagar, 2013; 
Axelsson, 2017; Diehl, 2017) och gymnasium (Cervantes, 2005; Svedberg, 
2007; Otterborg, 2011; Nehetz, 2015; Lindster Norberg, 2016) eller flera av 
dessa nivåer (t ex Mahieu, 2006; Lackéus, 2016; Karlsson, 2017; Axelsson, 
2017). 
 
Sammantaget intresserar sig de nordiska avhandlingarna och artiklarna, som 
jag gått igenom, för många av de utmaningar som följer av att förflytta 
entreprenörskapsbegreppet och dess medföljande betydelser från den före-
tagande och ekonomiska kontexten till den pedagogiska kontexten. Denna 
litteratur visar även på framgångar i implementeringen av entreprenörskap i 
undervisningen. Utmaningar som synliggörs handlar om vad entreprenörskap i 
undervisningen innebär – vad det är (Hytti & O’Gormans, 2004; Leffler, 2009; 
Diehl, 2016a), vilka begrepp som blir möjliga att använda (Holmgren, 2012), 
och vilka hinder som finns för att realisera entreprenörskap i undervisningen 
(Johannisson, 2010; Lackéus, 2016). Framgångar som lyfts berör resultat 
(Axelsson, Hägglund & Sandberg, 2015) och effekter av undervisning för 
entreprenörskap (Moberg, 2014). Forskningen intresserar sig också för hur 
entreprenörskap omsätts till undervisningens praktik (Svedberg, 2007; 
Axelsson & Mårtensson, 2015; Diehl, Lindgren & Lefflers, 2015; Karlsson, 
2017) 
 
Innebörder av begrepp synliggörs återkommande som en utmaning i skolornas 
praktik. En sådan utmaning rör aktörers arbete att hitta begrepp som 
kommunicerar med lärarna. Holmgren (2012) och även Karlsson (2017) 
rapporterar om de olika begrepp som prövats såsom entreprenörskap i skolan 
(sammanfattande begrepp), företagsamhet, ta-sig-församhet, företagsamt 
lärande, men där begreppet entreprenöriellt lärande var det som kom att tilltala 
praktiken. Själv använder jag i denna genomgång begreppen entreprenöriellt 
lärande (vilket jag ser som ett empiriskt begrepp) eller undervisning för 
entreprenörskap (vilket är ett teoretiskt begrepp) även om andra empiriska och 
teoretiska begrepp används i forskningen.  
 
Hytti och O’Gormans (2004), Leffler och Svedbergs (2005), Lefflers (2009), 
samt Diehls (2016b) studier är bara några av de studier som visar på 
utmaningar kring undervisning för entreprenörskap och dess innebörd. Hytti 
och O’Gorman (2004) pekar på att det är en konceptuell förvirring kring vad 
undervisning för entreprenörskap är, och Lefflers studier av lärare i grund-
skolan visar att de kämpar med att förstå vad det är och att det är otydligt vad 
gäller innehåll och hur undervisningen ska ske (Leffler, 2009). Leffler (2006) 
menar även att undervisning för entreprenörskap, som ett uttryck för en 
företagsam diskurs, blir otydlig och osynlig och därmed svår att synliggöra 
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företagande. Till exempel genom att driva företag under en dag (Holmgren, 
2004a), driva skolkaféer eller andra affärsverksamheter (jmf Leffler, 2006). 
Det är således en typ av undervisning som har stark koppling till policy-
förväntningarna om ett ökat företagande. Cervantes (2005) intresserar sig för 
utbildning i entreprenörskap, och studerar i vilken utsträckning lokala myndig-
heter kan förändra ungas attityder till företagande genom att implementera 
Ung företagsamhet i gymnasieskolor. Något som också ligger i linje med 
studier som genomförts av Karlsson och Olofsson (2012 s. 10) i syfte att 
undersöka hur Ung företagsamhet ”bidrar till att utveckla förhållningssätt och 
värderingar för entreprenörskap”. 
 
Det är dock få nordiska forskare som intresserar sig för denna typ av ut-
bildning i grund- och gymnasieskolor. Delar av den forskning som gjorts visar 
att arbete med företagande i undervisningen är en utmanande idé för lärare 
(Leffler, 2006) och att den ekonomiska dimensionen skapar spänningar och 
motstånd när entreprenörskap introduceras i utbildningssystemet (Backström-
Widjeskog, 2010; Berglund & Holmgren, 2013; Lackéus, 2016). Backström-
Widjeskog (2008) hävdar att majoriteten av de lärare hon studerat istället 
betonar att syftet med verksamheten är riktad mot personlig utveckling och 
inte mot funktionell företagsamhet där tonvikten läggs på kunskap om före-
tagande, produktion och ekonomiskt tänkande. Det senare berör utbildning om 
entreprenörskap, d v s teori och lärstoff om entreprenörskap och företagande. 
Utbildning i och om entreprenörskap har därmed inte fått så stort utrymme i 
utbildningssystemets lägre stadier (Backström-Widjeskog, 2008; Moberg, 
2014) och heller inte i forskningen. 
 
Istället intresserar sig den nordiska forskningen främst för utbildning för entre-
prenörskap (jmf Moberg, 2014) – de breda diskurserna vilka produceras med 
ett språk om att forma en specifik entreprenöriell medborgare – och som också 
är det som vunnit gehör hos lärare (Backström-Widjeskog, 2008). Berglund 
och Holmgren (2007) visar i linje med detta intresse att det under den tidiga 
fasen fanns en tydlig strävan att gå ifrån entreprenörskap som korta aktiviteter 
i grund- och gymnasieskolor, till att integrera entreprenörskap som en 
pedagogik (jmf Kyrö, 2015) eller förhållningssätt som alltid var närvarande, d 
v s entreprenöriellt lärande.  
 
Bland pionjärerna finns Johannisson som med sina rötter i företagsekonomisk 
forskning redan 1985 genomförde en studie av företagsamhet och kreativitet 
bland elever i svensk grundskola (Johannisson, 1985) och som genom 
departementsutredningen I entreprenörskapets tecken – en studie av skolning i 
förnyelse tillsammans med pedagogen Madsén redan 1997 satte avtryck på hur 
entreprenörskap kunde ta sig i uttryck i undervisningen (Johannisson & 
Madsén, 1997). Sedan millennieskiftet har avhandlingar rörande entreprenör-
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kunskap som bedöms och mäts, något som försätter lärarna i en motstridig 
situation (Diehl & Olovsson, 2017). 
 
Axelsson, et al (2015) intresserar sig istället för entreprenöriellt lärande i för-
skolors praktik. De synliggör hur införandet av entreprenöriellt lärande 
bidragit till att förskolelärare blivit mer professionella och modiga, och mer 
reflekterande över hur de arbetar och varför de gör som de gör. Författarna ser 
att detta kan lägga grunden för en hållbar utveckling av förskolorna, men även 
för utvecklingen av entreprenöriella medborgare. De påpekar dock betydelsen 
av att kopplingarna mellan utbildningsnivåerna ska fungera för att denna 
fostran ska fungera. Insulander, Ehrlin och Sandberg, (2015) visar i sin studie 
från förskolan att ett fördefinierat koncept eller planerade aktiviteter inte alltid 
ger barnen utrymme att vara kreativa. Nehez (2015) är en av få som intresserar 
sig för gymnasierektorers praktiker och ur ett förändringsperspektiv synliggör 
deras mål att stödja implementeringen av entreprenöriellt lärande genom 
organiseringen av scheman, tjänster och lärare.  
 
När det gäller hinder för implementeringen av entreprenöriellt lärande lyfter 
Hytti och O’Gorman (2004) betydelsen av att utbilda lärarna och Johannisson 
(2010) pekar på behovet av att reformera lärarutbildningen och att öppna upp 
skolan för samarbeten med det omgivande samhället. I linje med det visar 
Seikkula-Leino (2011) på att lärare i finska skolor saknar kunskap om hur 
entreprenöriellt lärande kan implementeras, trots att det på en övergripande 
nivå i de finska kommunerna finns en vilja för denna implementering. 
Seikkula-Leino et al (2010) argumenterar för att lärare behöver stöd att 
implementera entreprenöriellt lärande eftersom det råder en förvirring om vad 
som är det entreprenöriella lärandets mål och praktik. Sagar (2013) är en av få 
som intressera sig för hur lärare påverkas och har studerat två kurser som just 
stödjer lärare att realisera entreprenöriellt lärande i naturkunskap och teknik. 
Det finns förväntningar om att entreprenöriellt lärande ska bidra till ett ökat 
intresse för dessa ämnen. Genom att utifrån kurserna och idén om samarbeten 
med omgivande samhällen intresserar hon sig för hur lärare växer och ut-
vecklas. Hinder för denna utveckling är bl a styrningen av skolan, lärarnas 
personliga karaktärsdrag, kolleger och tid. Sagar, Pendrill och Wallin (2012) 
identifierar också hinder vad gäller specifika samarbeten med det omgivande 
samhället och lyfter förutsättningar som tid, ekonomi, lokaler, den lokala läro-
planen och lärarnas fackförbund (jmf Sagar, 2013). Även Lackéus (2016) 
lyfter resursbrist som hinder för entreprenöriellt lärande, men även bristen på 
en tydlig definition, bedömningssvårigheter och en rädsla för kapitalism.  

 
Vilka effekter av entreprenöriellt lärande har då den nordiska forskningen 
hittills synliggjort? Moberg (2014) har intresserat sig för vilka effekter 
entreprenöriellt lärande har på danska elever. Trots den komplexitet som finns 
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och utvärdera. Leffler och Svedberg (2005) konstaterar dock att slagorden 
samarbete, initiativtagande, kreativitet och aktivitet bidrar till att konstruera 
undervisning för entreprenörskap. De begreppen kan därmed ses ge stadga till 
undervisning för entreprenörskap och därmed riktningen – att fostra elever 
med specifika kompetenser.  
 
I den forskning som intresserar sig för hur entreprenöriellt lärande 
implementeras i praktiken konstaterar Svedberg (2007), i sina studier av två 
gymnasieprogram, att det entreprenörskapsstimulerande projekt som skolorna 
deltog i bl a ledde till förändrade scheman, projekt- och uppdragsinriktade 
arbetsformer och kontakter med mentorer i arbetslivet. Svedberg drar slut-
satsen att entreprenöriellt lärande i gymnasieskolan handlar om gränsöver-
skridande processer, både genom samarbeten med det omgivande samhället 
men också mellan lärare. Axelsson och Mårtensson (2015) samt Leffler (2014) 
gör en liknande notering vad gäller grundskolor och pekar på att entreprenör-
iellt lärande där förändrar undervisningspraktiken genom att bidra till att 
verklighetskopplade projekt och samarbeten med omgivande samhälle 
initieras och värderas högre. Ottenborg (2011), som undersöker gymnasie-
elevers förståelser för entreprenöriellt lärande, pekar på betydelsen av just 
uppdrag kopplat till aktiviteter utanför skolan, eftersom det bidrar till att 
utmana eleverna att klara uppdragen själva och med stöd av andra. Otterborg 
identifierar bl a externa kontakter och kommunikation, “team building” och 
lärande i olika sociala praktiker som sammanfattar elevernas förståelse av 
entreprenöriellt lärande. Svedberg (2007) menar att arbetsformerna projekt 
och uppdrag tyder på att lärarna på programmen tolkat entreprenöriellt lärande 
som olika former av samarbetslärande. Svedberg lyfter organiseringen av ett 
ömsesidigt beroende som grund för samarbetet mellan lärarna. Eftersom dessa 
studier omfattar både den tidiga och den sena fasen är det tydligt att idéer om 
lärarsamarbeten och verklighetskopplade uppdrag förknippats med entre-
prenöriellt lärande över tid.  
 
Axelsson och Mårtensson (2015) synliggör också att entreprenöriellt lärande i 
grundskolan handlar om att praktisera entreprenöriella förmågor. Diehl, 
Lindgren och Lefflers (2015) studie visar på att implementeringen av entre-
prenöriellt lärande i praktiken är ämnesberoende. Det innebär att mattematik-
ämnet och språk kan utgöra en större utmaning för implementeringen än andra 
ämnen (Leffler, 2014). Diehl, Lindgren och Leffler (2015) pekar också på att 
entreprenöriellt lärande handlar om att ge elever kontroll och ansvar över sitt 
eget lärande, men att det i vissa avseenden kan skapa osäkerhet och inaktivitet 
hos eleverna. Det beror på att lärare ger nya förutsättningar under arbetets 
gång, dels för att återta kontrollen från eleverna, men även för att underlätta 
för eleverna. Studien sätter också entreprenöriellt lärande med dess fokus på 
utveckling av elevers kompetenser i kontrast till en läroplanskultur där det är 
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kunskap som bedöms och mäts, något som försätter lärarna i en motstridig 
situation (Diehl & Olovsson, 2017). 
 
Axelsson, et al (2015) intresserar sig istället för entreprenöriellt lärande i för-
skolors praktik. De synliggör hur införandet av entreprenöriellt lärande 
bidragit till att förskolelärare blivit mer professionella och modiga, och mer 
reflekterande över hur de arbetar och varför de gör som de gör. Författarna ser 
att detta kan lägga grunden för en hållbar utveckling av förskolorna, men även 
för utvecklingen av entreprenöriella medborgare. De påpekar dock betydelsen 
av att kopplingarna mellan utbildningsnivåerna ska fungera för att denna 
fostran ska fungera. Insulander, Ehrlin och Sandberg, (2015) visar i sin studie 
från förskolan att ett fördefinierat koncept eller planerade aktiviteter inte alltid 
ger barnen utrymme att vara kreativa. Nehez (2015) är en av få som intresserar 
sig för gymnasierektorers praktiker och ur ett förändringsperspektiv synliggör 
deras mål att stödja implementeringen av entreprenöriellt lärande genom 
organiseringen av scheman, tjänster och lärare.  
 
När det gäller hinder för implementeringen av entreprenöriellt lärande lyfter 
Hytti och O’Gorman (2004) betydelsen av att utbilda lärarna och Johannisson 
(2010) pekar på behovet av att reformera lärarutbildningen och att öppna upp 
skolan för samarbeten med det omgivande samhället. I linje med det visar 
Seikkula-Leino (2011) på att lärare i finska skolor saknar kunskap om hur 
entreprenöriellt lärande kan implementeras, trots att det på en övergripande 
nivå i de finska kommunerna finns en vilja för denna implementering. 
Seikkula-Leino et al (2010) argumenterar för att lärare behöver stöd att 
implementera entreprenöriellt lärande eftersom det råder en förvirring om vad 
som är det entreprenöriella lärandets mål och praktik. Sagar (2013) är en av få 
som intressera sig för hur lärare påverkas och har studerat två kurser som just 
stödjer lärare att realisera entreprenöriellt lärande i naturkunskap och teknik. 
Det finns förväntningar om att entreprenöriellt lärande ska bidra till ett ökat 
intresse för dessa ämnen. Genom att utifrån kurserna och idén om samarbeten 
med omgivande samhällen intresserar hon sig för hur lärare växer och ut-
vecklas. Hinder för denna utveckling är bl a styrningen av skolan, lärarnas 
personliga karaktärsdrag, kolleger och tid. Sagar, Pendrill och Wallin (2012) 
identifierar också hinder vad gäller specifika samarbeten med det omgivande 
samhället och lyfter förutsättningar som tid, ekonomi, lokaler, den lokala läro-
planen och lärarnas fackförbund (jmf Sagar, 2013). Även Lackéus (2016) 
lyfter resursbrist som hinder för entreprenöriellt lärande, men även bristen på 
en tydlig definition, bedömningssvårigheter och en rädsla för kapitalism.  
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hittills synliggjort? Moberg (2014) har intresserat sig för vilka effekter 
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och utvärdera. Leffler och Svedberg (2005) konstaterar dock att slagorden 
samarbete, initiativtagande, kreativitet och aktivitet bidrar till att konstruera 
undervisning för entreprenörskap. De begreppen kan därmed ses ge stadga till 
undervisning för entreprenörskap och därmed riktningen – att fostra elever 
med specifika kompetenser.  
 
I den forskning som intresserar sig för hur entreprenöriellt lärande 
implementeras i praktiken konstaterar Svedberg (2007), i sina studier av två 
gymnasieprogram, att det entreprenörskapsstimulerande projekt som skolorna 
deltog i bl a ledde till förändrade scheman, projekt- och uppdragsinriktade 
arbetsformer och kontakter med mentorer i arbetslivet. Svedberg drar slut-
satsen att entreprenöriellt lärande i gymnasieskolan handlar om gränsöver-
skridande processer, både genom samarbeten med det omgivande samhället 
men också mellan lärare. Axelsson och Mårtensson (2015) samt Leffler (2014) 
gör en liknande notering vad gäller grundskolor och pekar på att entreprenör-
iellt lärande där förändrar undervisningspraktiken genom att bidra till att 
verklighetskopplade projekt och samarbeten med omgivande samhälle 
initieras och värderas högre. Ottenborg (2011), som undersöker gymnasie-
elevers förståelser för entreprenöriellt lärande, pekar på betydelsen av just 
uppdrag kopplat till aktiviteter utanför skolan, eftersom det bidrar till att 
utmana eleverna att klara uppdragen själva och med stöd av andra. Otterborg 
identifierar bl a externa kontakter och kommunikation, “team building” och 
lärande i olika sociala praktiker som sammanfattar elevernas förståelse av 
entreprenöriellt lärande. Svedberg (2007) menar att arbetsformerna projekt 
och uppdrag tyder på att lärarna på programmen tolkat entreprenöriellt lärande 
som olika former av samarbetslärande. Svedberg lyfter organiseringen av ett 
ömsesidigt beroende som grund för samarbetet mellan lärarna. Eftersom dessa 
studier omfattar både den tidiga och den sena fasen är det tydligt att idéer om 
lärarsamarbeten och verklighetskopplade uppdrag förknippats med entre-
prenöriellt lärande över tid.  
 
Axelsson och Mårtensson (2015) synliggör också att entreprenöriellt lärande i 
grundskolan handlar om att praktisera entreprenöriella förmågor. Diehl, 
Lindgren och Lefflers (2015) studie visar på att implementeringen av entre-
prenöriellt lärande i praktiken är ämnesberoende. Det innebär att mattematik-
ämnet och språk kan utgöra en större utmaning för implementeringen än andra 
ämnen (Leffler, 2014). Diehl, Lindgren och Leffler (2015) pekar också på att 
entreprenöriellt lärande handlar om att ge elever kontroll och ansvar över sitt 
eget lärande, men att det i vissa avseenden kan skapa osäkerhet och inaktivitet 
hos eleverna. Det beror på att lärare ger nya förutsättningar under arbetets 
gång, dels för att återta kontrollen från eleverna, men även för att underlätta 
för eleverna. Studien sätter också entreprenöriellt lärande med dess fokus på 
utveckling av elevers kompetenser i kontrast till en läroplanskultur där det är 
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STEG – ett koncept för entreprenöriellt lärande 
STEG-konceptet, som lärarna i ELiS-projekten utbildades i, kan ses som ett 
svar på argument om lärares behov av stöd för att implementera entre-
prenöriellt lärande i sin praktik (Hytti & O’Gormans, 2004; Seikkula-Leino et 
al, 2010). Betraktat utifrån styrningsperspektivet har STEG-konceptet och 
andra liknande koncept (t ex Berglund, 2013) en central roll i översättnings-
processen för att möjliggöra styrningen på distans. De skapar de nödvändiga 
kopplingar som krävs mellan policy och elever för att realisera de för-
väntningar om den entreprenöriella medborgaren som genomsyrar policy. 
STEG-konceptet innefattar idéer om hur undervisningen ska ske för att 
realisera dessa förväntningar. I den bemärkelsen skapar konceptet kopplingen 
mellan den konventionella entreprenörskapsforskningen samt egenskaps-
forskningen, och förväntningarna inom policy om en specifik medborgare. Det 
innebär att konceptet kopplar samman kunskapen om entreprenörskapets 
betydelse för ekonomisk tillväxt och entreprenören som en speciell individ, 
och policymålet om den entreprenöriella medborgaren. Det är just som 
kopplingsskapare mellan entreprenörskapsforskning och policyförväntningar 
som STEG-konceptet i entreprenöriellt lärande, med sina metoder och 
tekniker för hur denna fostran ska ske, kan förstås som en styrningsteknologi 
(jmf Rose, 1999). I detta och de två följande avsnitten kommer jag att utveckla 
argumenten för denna slutsats och frågor som leder analysen är: 

 
 Hur kan entreprenöriellt lärande förstås som en styrningsteknologi? 
 Vilka tekniker används för att styra lärarna att anamma entreprenöriellt 

lärande. 
 
STEG är ett av många koncept som rör entreprenörskap i ungdomsskolans 
undervisning och som genom kopplingsskapandet möjliggjorde styrningen 
under den tidiga fasen. Genom de näringspolitiska besluten om att 
implementera entreprenörskap i skolors undervisning och medföljande 
finansieringsmöjligheter, skapades en marknad för aktörer att agera. Aktörerna 
representerade såväl ideella organisationer såsom Framtidsfrön och Ung 
Företagsamhet, universitet och högskolor (t ex Falk-Lundqvist & Hallberg, 
2006) och privata företag som STEG-konceptets utvecklare.  
 
Utbildningsaktören bakom STEG hade under den tidiga fasen en framträdande 
roll i utvecklingen av entreprenörskap i skolors undervisning. I rollen som 
föreläsare var utbildningsaktören ett återkommande inslag vid konferenser 
som lockade lärare, rektorer, forskare och andra aktiva aktörer inom fältet. Att 
utbildningsaktören fick i uppdrag av Nutek att beskriva varför entreprenörskap 
i undervisningen är viktigt, vad det kan innebära för elever och hur sådan 
undervisning kan bedrivas (Bilaga 1, Bok 1 s. 17) var ett resultat av att deras 
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rörande olika syn på vad entreprenöriellt lärande är, olika pedagogiska 
perspektiv och mål, kan Moberg46 konstatera att utbildning i entreprenörskap 
påverkar elevers entreprenöriella intentioner, men har en negativ påverkan på 
skolengagemanget. Det motsatta gäller för entreprenöriellt lärande – ut-
bildning för entreprenörskap som har en positiv påverkan på skol-
engagemanget, men inte på elevers entreprenöriella intentioner. Diehl (2016b) 
lyfter också såväl elevers som lärares positiva erfarenheter av entreprenöriellt 
lärande. Axelsson et al (2015) konstaterar i sin kvalitativa studie av förskolan 
att deras tolkningar av entreprenöriellt lärande, enligt lärarnas berättelser, 
påverkat barnens entreprenöriella förmågor.  
 
Vilken roll har då denna forskning som mer specifikt intresserar sig för entre-
prenörskap i undervisningen i att möjliggöra fostrandet av den entreprenöriella 
medborgaren? Eftersom jag intresserar mig främst för den tidiga fasen har 
denna forskning mycket liten betydelse. Svensk forskning med möjlighet att 
spela roll i översättningsprocessens kopplingsskapande i den tidiga fasen är 
främst pedagogisk forskning genomförd under den tidiga fasen (Holmgren47 & 
From, 2005; Holmgren et al, 2005; Leffler, 2006; Mahieu, 2006; Svedberg, 
2007), företagsekonomisk forskning (Holmgren, 2005; Lundström, 2005; 
Berglund & Holmgren, 2007) eller båda dessa i kombination (Johannisson & 
Madsén, 1997). I den pedagogiska forskningen återfinns mer kritisk forskning 
som t ex Holmgren et al (2005, s. 14) som jämför entreprenörskapsutbildning 
med okomplicerade ”input-output models” och att det enda problem som 
identifierades under den tidiga fasen var bristen på entreprenörskap i under-
visningen. Holmgren et al pekar också på att forskningen var ensidigt inriktad 
på att formulera förslag på hur denna undervisning kunde effektiviseras. 
Bristen på entreprenörskap i undervisningen synliggjordes bl a inom företags-
ekonomisk forskning av bl a mig själv (Holmgren, 2005). 
 
En slutsats är att det fanns lite skandinavisk forskning om entreprenörskap i 
undervisningen och att viljan att implementera entreprenörskap i under-
visningen snarare styrdes utifrån förväntningar i policy och entreprenörskaps-
forskning. 
  

                                                        
46 Moberg använder begreppen utbildning för entreprenörskap och utbildning genom entreprenörskap 
och jag  har ’översatt’ dem i enlighet med hur Taatila (2010) använder begreppen. 
47 Notera att det finns två personer som heter Carina Holmgren och är verksamma inom detta fält. Den 
ena är jag själv som representant för det företagsekonomiska fältet, den andra är Carina Holmgren, 
lektor vid Mittuniversitetet och Umeå universitet, och som är verksam inom det pedagogiska fältet.    
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Det är i bakgrund av alla dessa förändringsströmmar som entre-
prenörskapsträningen i skolan kan bidra till nya insikter och för-
hållningssätt vilket ger både elever och lärare en större stabilitet 
och valfrihet. (Bilaga 1, Bok 2 s. 13) 

 
Jag tolkar att det just är förhållningssättet som är lösningen och som ska skapa 
stabilitet i den föränderliga världen. Det nya förhållningssättet kommuniceras 
som en lösning för både elever och lärare. 
 
I boken kommuniceras också hur förändringarna förknippas med ungas för-
ändrade livsvillkor och ökad psykisk ohälsa. Ett sådant uttryck som beskrivs 
är inlärd hjälplöshet49 – en term för ett psykologiskt sjukdomstillstånd. Inlärd 
hjälplöshet kommuniceras till lärarna som ”ett mer eller mindre ihållande, 
inlärt tillstånd, som förhindrar lärande och förändringsbenägenhet hos en 
individ” (Bilaga 1, Bok 2 s. 18). Tillståndet medför att individer ”tillskriver 
sig själv misslyckanden i förväg, innan en situation verkligen uppstått och där-
för inte vågar företa sig något av rädsla att misslyckas” (ibid). Det hänger 
samman med att ”individen inte ser sambandet mellan sitt eget agerande och 
konsekvenser i omvärlden” (ibid). Det är ökade krav på att göra egna val och 
ett ökat utbud av valmöjligheter som kommuniceras som orsak till att 
ungdomar utvecklar symptom som kan härledas till inlärd hjälplöslöshet: 
  

I relation till att det ställs högre krav på människor att ständigt 
välja och att utbudet av valmöjligheter ständigt ökar kombinerat 
med att massmedias yttre krav väller över mänskligheten 
utvecklar fler barn och ungdomar symptom som kan härledas till 
”inlärd hjälplöshet”. (Bilaga 1, Bok 2 s. 17) 

 
Entreprenöriellt lärande kommuniceras kunna (för)lösa inlärd hjälplöshet och 
”väcka liv i den egna drivkraften”: 
 

Entreprenöriellt lärande är en utmärkt pedagogiskt form för att 
skapa möjligheter för de elever som börjat utveckla en inlärd 
hjälplöshet att väcka liv i den egna drivkraften. (Bilaga 1, Bok 2 
s. 18) 

                                                        
49 Inlärd hjälplöshet är ett begrepp för ett psykologiskt tillstånd som Seligman och Maier (1967 i 
Kinneret & Ido, 2014) identifierade under 1960-talet. I sina studier av hundar uppmärksammande de 
att långvarig exponering för händelser som hundarna inte kunde kontrollera påverkade deras ut-
forskande av sin omgivning och deras lärande. I experimenten användes elektriska chocker. Tillståndet 
har senare diagnosticerats även hos människor och tar sig ett apatiskt uttryck. Kinneret och Ido (2014) 
beskriver att den vanligaste förklaringen på detta tillstånd är upplevelsen av att inte kunna påverka sin 
situation. Genom att inte se samband mellan egna handlingar och effekter av dem blir individen apatisk 
och slutar att utforska sin omgivning (ibid). 
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idéer sågs ligga i utvecklingens framkant. STEG-konceptet fick genom boken 
en omfattande spridning, den levererades bara under 2007 i 39 000 tryckta 
exemplar48 och fanns också elektroniskt tillgänglig via Nuteks hemsida. Att 
konceptet också testades i praktiken genom att en mindre grupp 
gymnasieelever utbildades genom entreprenöriell lärande bidrog även det till 
konceptets legitimitet. Eleverna föreläste på konferenser om sina erfarenheter 
från att utbildas i entreprenöriellt lärande och skrev också själva en bok för att 
stödja spridningen av entreprenöriell lärande:  
 

Vi har fått en upplevelse av vad skola och lärande kan vara, 
därför vill vi även ge er samma möjlighet till att få en inblick i 
hur vi arbetar. Vår vision är att bidra till att skolledare, rektorer, 
lärare och beslutsfattare inom olika organisationer inför entre-
prenöriellt lärande i skolan i ett tidigt skede. (Bilaga 1, Bok 2 s. 
14) 

 
De två böckerna och eleverna har en viktig funktion i att engagera lärarna i 
ELiS1 och ELiS2. Flera av dem var närvarande på föreläsningen i Falköping 
inför projektet och inspirerades av att se eleverna som tydliga resultat av 
STEG-konceptets version av entreprenöriellt lärande. Flera av dem 
inspirerades även av både elevernas och utbildningsaktörens böcker. 

 
I utbildningsaktörens bok förmedlas till lärarna hur ungdomar ”precis som 
förr” har behov av ”vägledning och spegling” (Bilaga 1, Bok 2 s. 13). Det 
problem som beskrivs kan sammanfattas med att unga, till skillnad mot 
tidigare generationer, saknar stabilitet och föräldrar som kan vägleda dem 
inför framtiden. Problemen är att ”det rätta” inte längre är enkelt på grund av 
globaliseringens mångfald av värdesystem, den kristna religionens minskade 
betydelse och minskad tilltro till auktoriteter. I detta samhälle beskrivs media 
som den främsta normsättaren intimt sammanflätad med multinationella 
företag som skapar framtidens värden och att marknaden är de som fostrar de 
unga:  

 
Resultaten av marknadens fostran låter inte vänta på sig. Den 
vanligaste och mest förekommande fritidssysselsättningen för 
ungdomar av idag är inte som tidigare idrottsutövande, studier 
eller hobbies utan massmediekonsumtion. […] Responsen blir 
ofta en konsumtion av det som erbjuds i form av produkter, 
värderingar och identiteter. (Bilaga 1, Bok 2 s. 13) 

 
Utifrån de förändringar och problem som beskrivs kommuniceras 
entreprenöriellt lärande som något som kan skapa stabilitet och valfrihet: 
                                                        
48 Uppgifter inhämtade från Nutek efter mejlförfrågan 2008-01-22. 
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samt främjar en ökad motivation och framtidstro. (Bilaga 1, Bok 
1 s. 25).  

 
Motivation är ett återkommande tema i kommunikationen till lärarna – entre-
prenöriellt lärande beskrivs som en speciellt effektiv pedagogik för att 
stimulera elevers motivation: 
 

En av de mest påtagliga effekterna av entreprenöriellt lärande är 
att det ger elever som börjat tappa sin motivation konkreta 
möjligheter att väcka liv i sin drivkraft. (Bilaga 1, Bok 1 s. 20) 

 
Det medför att STEG-konceptet skapar kopplingar till lärarna genom att 
kommunicera entreprenöriellt lärande som en lösning för hur att de ska få 
motiverade och självgående elever – något som underlättar varje lärares 
arbete. Entreprenöriellt lärande är också en pedagogisk form som fungerar för 
alla skolans ämnen och inkluderar således alla lärare: 
 

Entreprenöriellt lärande är ett utmärkt sätt att stimulera 
motivationen och engagemanget hos eleverna i skolans alla 
ämnen. En del lärare känner sig inte bekväma i detta och tycker 
att skolan inte ska utbilda entreprenörer. Det är dock inte för att 
utbilda fler företagare som skolan behöver arbeta med 
entreprenörskap. Anledningen är snarare att ett av de mest 
övergripande målen för skolan är att förbereda elever för de 
utmaningar som finns i dagens samhälle. (Bilaga 1, Bok 1 s. 19)  

 
Att formulera entreprenöriellt lärande som en lösning för att förbereda elever 
på ett relevant sätt för framtiden – genom att kunna utveckla elevers 
entreprenöriella kompetenser, deras motivation och drivkraft – skapar än fler 
kopplingar till lärarna. I projektdokument beskrivs entreprenöriellt lärande 
också i större utsträckning stödja elever med ADHD, DAMP och dyslexi. 
Entreprenöriellt lärande kommuniceras också i högre grad stödja elevers 
kunskapsinlärning:  
 

Denna pedagogiska form är också ett redskap för skolans 
traditionella kunskaps- och informationsinhämtning som i högre 
grad stöttar elevens lärprocess. (Bilaga 1, Bok 1 s. 25)  

 
Alla dessa problem och behov som entreprenöriellt lärande beskrivs som 
lösning för, skapar kopplingar mellan policy och lärarnas egna mål och behov, 
och bidrar till möjligheten att de deltar i ELiS-projektens utbildning, anammar 
entreprenöriellt lärande och involverar sig i fostrandet av den ’nya’ med-
borgaren. 
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Det innebär att entreprenöriellt lärande kommuniceras som något som kan 
motivera elever och göra dem aktiva. Samtidigt är texten inspirerad av 
medicinska diskurser där ungdomar beskrivs som sjuka och där entre-
prenöriellt lärande därmed blir en medicin – en kur. Lärarna kommuniceras 
dock främst genom att texten är inspirerad av pedagogiska diskurser. Ett 
exempel är att entreprenöriellt lärande beskrivs som ”en pedagogisk form som 
syftar till att stimulera en rad entreprenöriella kompetenser” (Bilaga 1, Bok 2 
s. 22). Att texterna i boken är inspirerade av pedagogiska diskurser ser jag som 
ett sätt att skapa kopplingar till lärarna och få dem engagerade i entre-
prenöriellt lärande och att fostra den entreprenöriella medborgaren.  
 
Problem som kommuniceras till lärarna är att tidigare sätt att undervisa inte 
stödjer elever på det sätt som krävs för att förbereda dem för de förändrade 
förutsättningarna i samhället, oavsett framtida sysselsättning: 
 

Få elever upplever att de i skolan tränats för att kunna hantera 
förändrade förutsättningar, förverkliga sina drömmar och ta egna 
initiativ, göra hälsosamma val, lösa komplexa problem, stimulera 
sin egen och andras motivation, etc. – kompetenser som krävs i 
de flesta av dagens arbeten. Intressant är att många av dagens 
vardagliga kompetenser tidigare bara krävdes av ett fåtal och de 
som ofta tillskrevs dessa kompetenser var entreprenörerna. 
(Bilaga 1, Bok 1 s. 19)  

 
För att kunna klara sin framtid måste eleverna utveckla speciella kompetenser 
som tidigare endast ”krävdes av ett fåtal” – entreprenörerna. Texten är således 
tydligt inspirerad av både policy och entreprenörskapsforskning och idén om 
att medborgaren måste vara entreprenöriell oavsett sysselsättning. 
 
Utifrån dessa problem och behov beskrivs entreprenöriellt lärande som en 
lösning för att fostra den entreprenöriella medborgaren och som en ’över-
ordnad’ och ’optimal’ pedagogik för vår tid. Entreprenöriellt lärande beskrivs 
som en pedagogisk form som möjliggör ”träning för entreprenörskap, d v s att 
stimulera attityder, förmågor och förhållningssätt som ökar entreprenörs-
andan” (Bilaga 1, Bok 1 s. 25). Genom att integrera pedagogik, arbets-
psykologi och entreprenörskap skapar entreprenöriellt lärande arbetsformer 
som har förmågan att motivera elever och ge dem framtidstro. Det bidrar 
också i högre utsträckning än andra lärandeformer till att frigöra deras 
”naturliga potential”: 
 

I entreprenöriellt lärande integreras pedagogik, arbetspsykologi 
och entreprenörskap till konkreta arbetsformer i skolan. Dessa 
former stödjer eleverna i att frigöra mer av sin naturliga potential 
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samt främjar en ökad motivation och framtidstro. (Bilaga 1, Bok 
1 s. 25).  
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Figur 8. Sammanställning av de idéer som utgör grunden för entreprenöriellt lärande i 
enlighet med STEG-konceptet. (Egen figur) 

Entreprenöriella kompetenser kommuniceras som det som utmärker 
entreprenöriellt lärande: 
 

Entreprenöriellt lärande är alla de handlingar, processer, 
aktiviteter, signaler etc. som stimulerar elevernas entre-
prenöriella kompetenser. (Bilaga 1, Bok 1, s. 12)  

 
STEG-konceptet definierar kompetenser i enlighet med Ellström (1992, s. 21) 
som ”en individs potentiella handlingsförmåga i relation till en viss uppgift, 
situation eller kontext” (Bilaga 1, Bok 1 s. 21). Den definitionen ligger i linje 
med hur Bernard Bass (1974) använder begreppet i ledarskapssammanhang 
och också särskiljer kompetenser från egenskaper: 
 

När egenskaper krävs för att göra något, kallas de för ’kom-
petenser’. Egenskaper för ledarskap är kompetenser. De behövs 
för att någon ska kunna bli, lyckas, eller bli en effektiv ledare 
(Bass, 1974/2008 s. 103 egen översättning)  

 
Definitionen innebär att det är själva kravet eller riktningen som avgör om en 
egenskap kan ses som kompetens och att kompetens är förknippat med någon 
typ av prestation. Sammantaget omfattar konceptet 22 kompetenser som krävs 
för att ”öka entreprenörsandan” (Bilaga 1, Bok 1 s. 57) och fostra den entre-
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Entreprenöriellt lärande – grundläggande idéer 
Målet med ELiS-projektens lärarutbildning är att lärarna ska behärska 
strukturen för en entreprenöriell utbildning, vilket omfattar ”schemaläggning, 
entreprenöriella kompetenser, målstruktur, arbetsupplägg, bedömning och 
intressebaserad undervisning”. De ska också ha ”förståelse för vikten av och 
en förmåga till ledarskap i klassrummet vid entreprenöriellt lärande”. Vidare 
ska lärarna ha ”fördjupad och förnyad förståelse för ungdomars vardag och 
livsvillkor i relation till entreprenöriellt lärande. Det innebär att kunna förklara 
vilken roll entreprenöriellt lärande spelar på dagens arbetsmarknad”. Slutligen 
ska lärarutbildningen ge lärarna ”konkreta verktyg och strategier för hur 
arbetslagsarbetet kan utvecklas för att öka entreprenörsandan hos eleverna”. 
(Observation, 2009-01-19) 

 
Denna målbeskrivning omfattar flera av STEG-konceptets grundläggande 
idéer om entreprenöriellt lärande. Centralt är idén om att utveckla elevers 
kompetenser. För att nå detta mål utgår entreprenöriellt lärande från ämnes-
övergripande projekt som metod, vilket gör att arbetslag får en viktig funktion. 
Dessa ämnesövergripande arbeten bidrar till att entreprenöriellt lärande, enligt 
konceptet, också ställer krav på speciella strukturer såsom hemklassrum och 
scheman med längre arbetspass i syfte att eleverna ska kunna arbeta med 
projekten utan onödiga avbrott. En strategi för att fostra motiverade och 
självgående elever, och deras entreprenöriella kompetenser, är att utgå från 
elevers intressen. Lärarens förhållningssätt till eleverna är ytterligare en del i 
entreprenöriellt lärande. Dessa idéer, vilka jag har sammanställt i Figur 8, ser 
jag som grundläggande för STEG-konceptets utveckling av entreprenöriellt 
lärande. När jag nu beskriver entreprenöriellt lärande enligt konceptet tar jag 
utgångspunkt i fostran av elevers entreprenöriella kompetenser. Jag tar 
därefter upp alla dessa idéer förutom lärares förhållningssätt som jag 
diskuterar i nästa avsnitt. 
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bl a: självkänsla, självförtroende, personliga gränser och integritet, ansvars-
tagande, känslohantering, medvetenhet om sina styrkor och talanger, tålamod 
och uthållighet, samt förmåga att hantera osäkerhet och tvetydighet. Själv-
kunskap och personligt ledarskap utgjorde också ett av grundfundamenten i 
lärarnas utbildning och handlade om hur undervisning kan läggas upp så att 
elever får möjlighet att kontinuerligt reflektera, och lära sig att upptäcka och 
förstå det egna jaget. Syftet är att detta ska leda till en stärkt självkänsla hos 
eleverna. För lärarna är målet att de ska ha förstått grunden för personligt 
ledarskap och självkunskap genom ”en fördjupad egen kunskap, ha egna 
erfarenheter av sin egen utvecklingsprocess, besitta förmåga att använda vissa 
verktyg såsom värderingsrespons, styrkesamtal, cirkelsamtal, mm” 
(Observation, 2009-01-19). 
 
Ämnesövergripande projektarbeten utgör en central metod i entreprenöriellt 
lärande. Projektplanering och bedömning utgör därför ytterligare grund-
fundament i lärarnas utbildning. Projekten ska bidra till en formulerad vision 
och målsättning för hur eleven ska ’vara’ vid utbildningens slut och byggs uti-
från de kompetenser som ska stimuleras och de kursmål som ska uppnås. Alla 
ämnen behöver inte integreras i samma projekt utan fokus ska ligga på vilka 
kompetenser som ska stimuleras. Frihetsgrad är ytterligare en utgångspunkt i 
konstruktionen av projekten och avser hur mycket eleverna själva får 
bestämma och ta ansvar. I förlängningen är tanken att eleverna själva 
konstruerar sina projekt utifrån utvalda kursmål och egna intressen, och själva 
bestämmer hur de ska redovisa sitt arbete. I projektens planeringsfas 
involveras eleverna att fundera över vilken kunskap, kompetenser och betyg 
de vill nå och läraren bistår med möjligheter för att nå dit. Detta ska stödja 
eleverna att själva identifiera kursmål som de ska/vill arbeta med och fundera 
ut vad de kan göra utifrån dem. Under genomförandet är idén att lärarna har 
täta möten med eleverna för att stödja progressionen och att eleverna också får 
redovisa vid flera tillfällen.  
 
Att konstruera projekt som blir ”på riktigt” är ytterligare en del i upplägget av 
projekten. Detta kan innebära att t ex redovisa för någon annan än läraren, 
göra ett uppdrag utanför skolan, eller hålla en miniföreläsning. Idén är att 
utmaningar och att elever är närvarande i utförandet genom att ”göra saker på 
riktigt”, skapar ”inre motivation”. Under utbildningen rekommenderades 
lärarna att inledningsvis planera och genomföra kortare projekt. Det berodde 
på att elever uppfattades som ovana vid arbetssättet och därmed undvika att de 
slösade bort tid. Efter hand när eleverna lärt sig ett reflekterande förhållnings-
sätt krävs istället längre projekt. Därför rekommenderades lärarna att 
kombinera mycket korta och mycket långa projekt. Rekommendationen var 
också att inledningsvis fokusera på att utveckla elevers kompetenser istället 
för kursinnehållet. Argumentet var att eleverna tog igen kursinnehållet när de 

 

148 

prenöriella medborgaren. Tre av dessa är idéutvecklingskompetens, handlings-
kraft och projekt- och organiseringskompetens vilka STEG-konceptet kopplar 
till området Ta-sig-församhet. Dessa kompetenser beskrivs som de minst 
utvecklade hos elever i dagens skola (Observation, 2009-01-19). 
Förändringskompetens och lärande är ett andra område med kompetenser som 
konceptet framställer som nödvändiga för att kunna hantera förändringar. 
Detta område omfattar åtta kompetenser. Förmåga att reflektera beskrivs som 
viktig för att ”entreprenörsandan ska kunna blomstra” och innebär att kunna 
analysera händelser eller teorier (Bilaga 1, Bok 1 s. 49). Gränslöst lärande är 
en annan av dessa kompetenser och innebär att elever ska tränas i att fritt söka 
information och att läroböcker likställs med andra informationskällor såsom 
bibliotek, myndigheter, experter, personliga nätverk och andra skolor och 
elever (Bilaga 1, Bok 1 s. 50–51). Abstraktion och konkretisering kopplas 
tydligt till entreprenören där abstraktion innebär att ”identifiera olika möjliga 
scenarion, att se mönster och dra ur kärnfrågor”, och där konkretisering 
innebär att ”omsätta den abstraherade informationen i handling” (Bilaga 1, 
Bok 1 s. 51). Motivation och framtidstro är den fjärde kompetensen och är den 
som, tillsammans med gränslöst lärande, fått det största utrymmet bland denna 
grupps kompetenser. Entreprenöriellt lärande beskrivs stimulera både inre och 
yttre motivation. Inre motivation förknippas med att undervisningen 
inkluderar elevers drömmar, värderingar och talanger (ibid). Framtidstro 
handlar om att eleven ska kunna ”se sig själv i ett meningsfullt och större 
sammanhang på längre sikt”: 
  

Framtidstro innebär att bryta tendensen av att skolan sker här och 
nu, för läraren och skolans skull. Istället förbereder sig eleverna 
medvetet inför att skolan en dag tar slut och arbetslivet tar vid. 
Att arbeta med motivation och framtidstro sker genom ett 
kontinuerligt arbete varje dag. (Bilaga 1, Bok 1 s. 52) 

 
De övriga fyra kompetenserna är lösningsorienterat tänkande, kommunika-
tionskompetens, nätverkskompetens och omvärldsorientering. Det lösnings-
orienterade tänkandet ska bidra till att elever fokuserar på lösningar snarare än 
problem. Kommunikations- och nätverkskompetens beskrivs som nödvändiga 
för att stödja entreprenörandan, och omvärldsorientering handlar om att elever 
ska kunna ”bedöma vilka konsekvenser förändringar i omvärlden genererar på 
olika plan, liksom vilka förändringsströmmar som pågår i omvärlden” (Bilaga 
1, Bok 1 s. 55). 
 
Det tredje området med kompetenser är mer grundläggande och betecknas 
Personligt ledarskap och självkunskap. Kompetenserna inom detta område 
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mening åt de övriga kompetensområdena. Kompetenser inom detta område är 
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bl a: självkänsla, självförtroende, personliga gränser och integritet, ansvars-
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prenöriella medborgaren. Tre av dessa är idéutvecklingskompetens, handlings-
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inte lärarna. Arbetet med ägandeskapet beskrivs under utbildningen som 
grunden för konceptets idé om entreprenöriellt lärande: motivation, ansvars-
tagande, utmaningar. Efter ägandeskapet sätts fokus på att individualisera 
lärprocessen där personliga intressen till viss del integreras med kursplanemål. 
Slutligen byggs hela lärandet kring elevernas personliga intressen och 
drömmar. Syftet med uppbyggnaden av strukturen är även att lärarna till-
sammans skapar en struktur som är bestående, där entreprenöriellt lärande inte 
påverkas av personalomsättning, och även ger utrymme för elevers och lärares 
initiativ.  

 
Arbetslagsarbetet är ytterligare ett grundfundament i entreprenöriellt lärande. 
Arbetslaget beskrivs som motorn i processen och det är inom arbetslaget som 
planeringsarbete och genomförande sker. ELiS-projektens lärarutbildning var 
också centrerad kring arbetslagens egna arbeten med att planera och skapa 
struktur för entreprenöriellt lärande på sina respektive skolor, bl a genom att 
formulera visioner, målsättningar och planera för det första årets projekt. 

Entreprenöriellt lärande – en medborgarformande 
teknologi 
Utifrån Rose (1999) beskrivning av en styrningsteknologi, som en samling av 
olika former av praktisk kunskap, specifika uppfattningar, beräkningspraktiker 
och vokabulärer med syfte att forma vissa beteenden, blir det tydligt att 
entreprenöriellt lärande förstås som just en styrningsteknologi med syfte att 
forma elevers sätt att var och agera. Upplägget är detaljerat och mycket 
genomtänkt rörande vilka kompetenser som ska utvecklas och hur detta ska 
ske. Genom att utifrån vision och målsättning koppla hela undervisningen till 
utvecklingen av specifika kompetenser, möjliggörs styrningen också i varje 
projekt och i lärarnas dagliga praktik. Under observationerna av utbildningen 
blev det också tydligt hur entreprenöriellt lärande även fungerar som en 
styrningsteknologi som förändrar hur lärarna bör vara och tänka om sig själva. 
Detta är förknippat med att entreprenöriellt lärande beskrivs som ett 
förhållningssätt. Lärarutbildningen omfattar ett moment där lärarna får lära sig 
att entreprenöriellt lärande handlar om att förändra lärarrollen och därmed 
relationen till eleverna. Det som beskrivs som den ”nya rollen” är den 
entreprenöriella läraren och den läraren sätts i kontrast till den ”gamla rollen”. 
När lärare under utbildningen fick träffa några av de gymnasieelever som 
utbildats genom entreprenöriellt lärande fick de bl a träffa Kristin. Hon 
reflekterade över just lärarens nya roll och hennes relation till lärarna på 
skolan. Kristin beskriver det som en ny relation som skiljer sig från de 
relationer som hon hade till sina lärare på grundskolan:  
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blev mer engagerade och effektiva. Bedömningsmodellen som kopplas till 
projektarbetet ligger i linje med formativ bedömning. Den bygger på dialog 
mellan elev och pedagog och syftar till att identifiera elevens behov av stöd 
och hjälp, och ska även stödja eleven att reflektera över det egna lärandet. 
Strukturen för entreprenöriellt lärande är ytterligare ett grundfundament. 
Utifrån grundidén att entreprenöriellt lärande är kopplat till en medveten 
progression av de kompetenser som ska stimuleras hos eleverna, utgör 
visioner och målsättningar för dessa kompetenser utgångspunkten i strukturen. 
Det innebär att varje skola ska formulera en vision för elevernas utveckling 
och vad de ska ha uppnått när de lämnar skolan. En entreprenöriell 
medborgare är tydlig i den vision som lärarna fick som exempel under 
utbildningen: 
 

En dynamisk kreatör och problemlösare som hittar styrkor och i 
samarbete med andra skapar möjligheter och förverkligar idéer. 
(Observation, 2009-01-20) 

 
Utifrån skolans vision ska alla arbetslag formulera en målsättning. I det 
exempel som gavs under utbildningen sätts elevers intressen och drömmar i 
centrum:  
 

Elevernas intressen och drömmar påverkar och styr arbetssätt 
och innehåll i det dagliga arbetet. Varje elev lämnar skolan med 
en stark och tydlig plan för framtiden och känner lust och mod 
att ta nya steg i livet. (Observation, 2009-01-20)  

 
Målsättningen bryts därefter ner i kurs- och kompetensmål. Vision, mål-
sättning samt nedbrytningen i kurs- och kompetensmål ger en riktning för att 
detaljplanera ämnesövergripande projektarbeten. Med årsplaner som verktyg 
bryts arbetet ner på ett antal teman. Inom ramen för varje tema konstrueras ett 
antal projekt, vilka planeras utifrån de ämnen som ska samverka. Genom detta 
arbete skapas en arena för arbetslaget att formulera en samsyn och gemensam 
tankekarta för arbetet i arbetslaget, och även en medveten och tydlig struktur 
för formandet av den elev/medborgare som visualiseras i visionen. 
 
I den citerade målsättningen ovan är det elevers drömmar och intressen som 
styr undervisningen. Det är en grundläggande idé och strategi i STEG-
konceptet och hör samman med kompetensen motivation och framtidstro. 
Genom att utgå från elevers intressen och drömmar ska lärprocessen 
individualiseras, och elever bli motiverade och få egen drivkraft. Strukturen 
ska därför byggas så att det blir möjligt att integrera intressen och drömmar i 
undervisningen, och att elever successivt integreras i tankesättet. Inledningsvis 
sätts fokus på ägandeskapet – att det är eleverna som äger sin utbildning och 
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Tabell 6. Sammanställning av vad som kommer att hända i elevgruppen om lärarens roll 
förändras till den entreprenöriella läraren. (Observation, 2008-03-03) 

Nya rollen Gamla rollen 

På riktigt På låtsas 
Varje elev känner sig sedd Tvång 
Gemenskap Eleverna gör saker för lärarens eller 

kursens skull 
Respekt Frustration 
Utveckling Polarisering mellan lärare och elev 
”Intimitet” Osäkerhet 
Trygghet Bekvämt för skolanpassade elever, 

når betyg men mindre personlig 
utveckling 

Accepterar tydligt ledarskap Inte skolanpassade elever blir 
passiva 

Ifrågasättande Kunskap 
Bredare kunskap Spelar elevrollen 
Skapar förväntningar hos elever som 
ger energi 

Suger energi 

Äkta möten  
Inre motivation Yttre motivation 

 
Den gamla rollen bidrar visserligen till kunskap, men i övrigt bidrar den till att 
’ställa till det för eleverna’. Den rollen bidrar till att eleverna drivs av ”yttre 
motivation” och att de upplever lärandet som ett ”tvång” och ”på låtsas”. Den 
yttre motivationen innebär att eleverna drivs av belöningar och gör saker för 
lärarens skull istället för sin egen eller andra i gruppen. Den gamla rollen gör 
det därmed bekvämt för skolanpassade elever att nå höga betyg, men brister i 
att bidra till elevens personliga utveckling. Det är också en lärare som fram-
ställs som den som ’skadar’ sina elever. Detta görs tydligt i den bok som 
utbildningsaktörens gymnasieelever själva skrev om att utbildas genom 
entreprenöriellt lärande, där de berättar om hur de själva beskrevs som skol-
skadade utifrån grundskolans undervisningsformer:  
 

Under de första veckorna fick vi vår första skriftliga inlämnings-
uppgift, som gick ut på att vi skulle reflektera själva kring ett 
ämne. Vi skulle alltså inte använda oss av någon fakta. Det första 
vi då frågade var, ”När ska uppgiften vara inlämnad och när får 
vi betyg på den?”. Vår lärare log åt oss och sa att vi var så kallat 
”skolskadade”. Vi förstod först inte vad han menade, vi gjorde 
bara som vi var vana vid och självklart ville vi ha ett betyg på 
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Lärarna här är mer som handledare, coach, kompis och arbets-
kamrat till eleverna (Citat rekonstruerat utifrån fältanteckningar, 
2008). 

 
Kristins reflektioner ger en bild av att den nya rollen handlar om en lärare som 
handleder istället för att föreläsa, och som har en nära relation till eleverna. 
STEG-konceptet omfattar också en tydlig idé om att ”det är gruppens grupp, 
inte lärarens grupp” (Observation, 2008-01-28) vilket också ligger till grund 
för lärarens nya förhållningssätt. Den entreprenöriella läraren beskrivs som 
den som har en ”äkta relation” till sina elever. Den äkta relationen skapas bl a 
genom att läraren intresserar sig för elevers intressen, drömmar och mål. 
Under utbildningen diskuterades hur denna relation också kunde skapas 
genom att t ex bjuda hem eleverna. En äkta relation framställs bidra till att 
elever tar ansvar för sitt eget lärande och motverka att de smiter undan arbete. 
Den entreprenöriella läraren beskrivs också som ”närvarande” till skillnad från 
den lärare som tar den gamla lärarrollen. Den entreprenöriella läraren har 
förmågan att lyssna in och svara an på vad eleverna vill, deras drömmar och 
intressen. Det är således en lärare som kan fråga eleverna: ”Vad gör vi nu?”, 
tillskillnad mot den lärare som tar den gamla lärarrollen och själv bestämmer 
och planerar undervisningens innehåll och arbetsformer. Den lärare som tar 
den gamla rollen beskrivs ”spela lärarrollen” och ”inte vara närvarande”, det 
är också en lärare som använder ”traditionell katederundervisning”. 
 
Under utbildningen gjordes lärarna medvetna om hur dessa två kontrasterande 
”roller” påverkar vad som händer hos eleverna. Jag har i Tabell 6 samman-
ställt resultatet av en diskussion mellan utbildningsaktören och lärarna. Den 
genomfördes utifrån frågeställningen vad som händer i elevgruppen om 
läraren tar den ”gamla rollen ” eller den ”nya rollen”. Kontrasterna mellan hur 
de två lärarrollerna påverkar eleverna görs tydlig genom att göra denna 
dikotomisering och bygga upp ett motsatsförhållande mellan de två rollerna 
(jmf Leffler, 2007). Leffler (2007) visar hur denna teknik även använts 
tidigare för att tydliggöra skillnader mellan ”traditionell skolning/under-
visning” och entreprenöriell undervisning (Leffler, 2007 s. 114). Den entre-
prenöriella läraren konstrueras genom denna dikotomisering som ’överordnad’ 
den lärare som intar den gamla lärarrollen. Den entreprenöriella läraren 
konstrueras som den ’duktiga läraren’ som kan påverka elevers motivation och 
fostra den självgående, initiativtagande och framtidsinriktade eleven. Denna 
lärares förhållningssätt gör att eleverna bl a upplever undervisningen som 
något ”på riktigt”, att ”varje elev känner sig sedd” och känner sig som en del i 
en ”gemenskap”, att eleven ”utvecklas” som person, att eleven känner sig 
”trygg” och drivs av en egen ”inre motivation”. 
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Tabell 6. Sammanställning av vad som kommer att hända i elevgruppen om lärarens roll 
förändras till den entreprenöriella läraren. (Observation, 2008-03-03) 

Nya rollen Gamla rollen 
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kursens skull 
Respekt Frustration 
Utveckling Polarisering mellan lärare och elev 
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Trygghet Bekvämt för skolanpassade elever, 

når betyg men mindre personlig 
utveckling 

Accepterar tydligt ledarskap Inte skolanpassade elever blir 
passiva 
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Skapar förväntningar hos elever som 
ger energi 
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Äkta möten  
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’ställa till det för eleverna’. Den rollen bidrar till att eleverna drivs av ”yttre 
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Lärarna här är mer som handledare, coach, kompis och arbets-
kamrat till eleverna (Citat rekonstruerat utifrån fältanteckningar, 
2008). 
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Ni måste vara genomtänkta. Visa varför fungerar det vi ska göra. 
Alla måste kunna besvara den frågan på ett sätt som visar att ni 
alla är överens – då blir arbetslaget starkt. (Observation, 2008-
03-05) 

 
Lärarna fick därför öva i att formulera vad entreprenöriellt lärande är och träna 
argumentation för varför man ska arbeta med det. De fick diskutera vad 
entreprenöriellt lärande är, vad entreprenöriellt lärande inte är och vad som 
skiljer entreprenöriellt lärande från pedagogiska arbetssätt som ligger nära. De 
fick också i grupp genomföra övningar där de fick träna på att försvara entre-
prenöriellt lärande gentemot politiker, rektorer, föräldrar och andra lärar-
kollegor. Dessa övningar var upplagda som rollspel där lärarna fick pröva 
olika roller: 

 
 En lärare i gruppen är en EL-pedagog och ska försvara sitt arbetssätt mot 

rektorerna. 
 En lärare i gruppen är en EL-pedagog och ska försvara sitt arbetssätt mot 

arga föräldrar. 
 En lärare i gruppen är en EL-pedagog och ska försvara sitt arbetssätt mot 

arga kollegor. 
 En lärare i gruppen är EL-pedagog och ska försvara sitt arbetssätt mot en 

stelbent utbildningsnämnd.  
 
Lärarna fick även träna mötesteknik genom att argumentera för sina behov 
med en av rektorerna som deltog på kursen. 

Sammanfattning och analys: Entreprenöriellt 
lärande som möjliggörare av medborgarfostran på 
distans 
I den kontext som avhandlingen berör krävs att kopplingar skapas mellan 
policy och elever/studenter för att översättningsprocessen alls ska fungera (jmf 
Rose, 1999). Till exempel krävs kopplingar mellan program på övernationell, 
nationell, regional och lokal nivå, skolmyndigheter, näringslivsorganisationer, 
ideella organisationer, privata utbildningsföretag, samt rektorer och lärare. Sett 
ur ett styrningsperspektiv är de tre ELiS-projekten och STEG-konceptet 
centrala aktörer i detta kopplingsskapande och därmed väsentliga för 
fostrandet av den entreprenöriella medborgaren. 
  
I detta kapitel har jag synliggjort hur ELiS-projekten fyller en central roll i 
översättningsprocessen genom att upplägget bidrog till att entreprenöriellt 
lärande integrerades i skolors och lärares praktik, och därför har en central 
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uppgiften. Det han menade var att han inte kunde betygsätta våra 
egna reflektioner och tankar och att vi enbart var ute efter betyg 
och att göra bra ifrån oss. Detta ansåg han vara en skolskada som 
vi fått under de tidigare åren som vi gått i skolan. […] I början 
ville vi hela tiden veta om det arbete vi gjorde var rätt, men våra 
lärare sa då att vi istället skulle utveckla våra tankar kring ämnet. 
Lärarna ville alltså att vi skulle reflektera mera. Nu lider vi inte 
längre av skolskadan, vilket vi tycker är skönt. Vi slipper oroa 
oss lika mycket för betyg och vi har inte lika hög prestations-
ångest. (Bilaga 1, Bok 2 s. 30) 

 
Genom att sätta den nya entreprenöriella läraren i ett motsatsförhållande till 
den gamla lärarrollen, står den entreprenöriella läraren för de moraliska 
handlingarna (jmf Dey & Steyaert, 2016) – de handlingar som anses som de 
rätta50. I den bemärkelsen styrs lärarna i ELiS-projekten att ifrågasätta sitt sätt 
att vara som lärare och sitt sätt att arbeta. Utöver de kopplingar som skapas 
genom att entreprenöriellt lärande framställs som en lösning på elevers 
problem och behov skapas här ytterligare en koppling genom att synliggöra 
läraren själv som ett problem. Möjligheten att lärarna anammar entre-
prenöriellt lärande och axlar uppdraget som den sista och centrala länken att 
fostra den entreprenöriella medborgaren ökar därmed.  
 
Att lärarna anammar entreprenöriellt lärande stärks också av att utbildningen 
har ett genomarbetat upplägg för att omsätta entreprenöriellt lärande i lärarnas 
praktik. Det beror på det processinriktade upplägget där arbetslagen redan 
under utbildningen arbetade med implementeringen. I många avseenden var 
implementeringsarbetet mycket konkret. Utöver att arbeta fram visioner, 
målsättning, årsplan och projekt fick arbetslagen även arbeta med att skapa 
förutsättningarna för att årsplanen skulle fungera. I utbildningen ingick därför 
att så exakt som möjligt identifiera vilka behov som fanns för implementering 
av entreprenöriellt lärande sex månader framåt. Lärarna i arbetslagen ombads 
även fördela ansvaret för olika delar mellan sig. STEG-konceptets egen lista 
stod modell och omfattade egna klassrum, anpassat schema, vettig användning 
av studiedagar, bärbara datorer och att eleverna skulle vara fria att arbeta var 
de ville. Arbetslagen i ELiS1 fick även stöd i att övertyga skolledare och 
eventuella politiker. Detta berodde på att de utbildades innan regeringen 
presenterade sin strategi för entreprenörskap i utbildningsområdet. Stödet 
innebar att lärarna skulle bli mer professionella än den som skulle övertygas. 
Lärarna skulle därför ”spela deras spel” genom att vara väl förberedda, ha 
snygga presentationer och välutvecklade argument. Under utbildningen 
argumenterade utbildningsaktören för vikten av detta:  
                                                        
50 Moral, uppfattning om rätt och orätt. En individs eller en grupps moral visar sig i vad de gör eller 
underlåter att göra.” (Nationalencyklopedin, 2017b) 
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dem delaktiga i styrningen. Det mål som lärarna relaterar till genom STEG-
konceptet är istället den motiverade, intresserade och självgående eleven. Om 
den motiverade eleven blir en av kopplingarna till lärarna, kan själva projekt-
upplägget av utbildningen som en process inriktad på arbetslag ses som en 
spridningsteknik. Det samma gäller de tekniker som användes under 
utbildningen där lärarna fick öva i att argumentera för entreprenöriellt lärande 
gentemot föräldrar, rektorer m fl. Detta är tekniker för spridning som är 
tydliga och handfasta. STEG-konceptet skapar även kopplingar till lärarna 
genom att sätta den entreprenöriella läraren i ett motsatsförhållande till den 
lärare som tar den gamla lärarrollen. Genom att framställa den entreprenöriella 
läraren som den som är ”närvarande” istället för att ”spela en roll” – är den 
som har ”äkta relationer” med sina elever och är autentisk – blir den läraren ett 
ideal som ställs mot den ”traditionella katederläraren”. Denna dikotomi-
seringsteknik används för att skapa kopplingar till lärarnas egna mål – att vara 
den professionella och duktiga läraren – den moraliska läraren. STEG-
konceptets idéer om hur den entreprenöriella läraren bör vara och agera 
innebär att entreprenöriellt lärande inte bara är en styrningsteknologi som 
formar elevers sätt att vara, utan även lärares sätt att vara och agera. 
 
Utbildningsaktören bakom STEG-konceptet antar i detta sammanhang rollen 
som subjektivitetsexpert. Denna expert har kunskap om hur eleverna och 
lärarna ska fostras, och också med vilka tekniker och metoder som de ska 
fostras. Genom att koppla samman mål och förväntningar i övernationella, 
nationella samt regionala styrdokument med entreprenörskapsforskningens 
kunskapsproduktion och formulera STEG-konceptet, blir utbildningsaktören 
en central kopplingsskapare i översättningsprocessen. När subjektivitets-
experter utför sitt arbete inom ramen för privata företag och ideella 
organisationer antar de en tydlig entreprenöriell form, men den entre-
prenöriella formen kan även antas inom ramen för offentliga organisationer. I 
detta fall tar subjektivitetsexperten en tydlig entreprenöriell form genom att 
arbetet utförs inom ramen för ett privat utbildningsföretag. Därmed antar 
subjektivitetsexperten en form som inte var möjlig innan den nyliberala 
styrningen fick fäste och dylik expertis snarare befann sig inom offentliga 
institutioner (jmf Rose, 1992). Det innebär också att denna nya form av 
expertis frikopplas från akademisk fostran och kan få lösare kopplingar till 
kunskapsproduktionen. När subjektivitetsexperten antar den entreprenöriella 
formen säljs snarare förväntningar än etablerad kunskap och beprövad 
erfarenhet. Detta blir tydligt då STEG-konceptet vid starten av ELiS1 endast 
testats på en mindre grupp gymnasieelever, och aldrig på grundskolenivå. 
Såväl subjektivitetsexperter, projektaktörer, rektorer och lärare är dock 
samtliga i allra högsta grad involverade i denna komplicerade process att styra 
på distans – att fostra den entreprenöriella eleven och medborgaren. Att få 
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funktion i spridningen av idéerna om den entreprenöriella medborgaren och 
hur den kan fostras. De fyller också en spridningsfunktion genom att 
respondera på målsättningar i EU:s policydokument och nyttja medföljande 
finansieringsmöjligheter. De tre projekten svarar an på förväntningar om en 
entreprenöriell medborgare i näringspolicy på såväl övernationell, nationell, 
regional och lokal nivå. Genom projektens utbildningsupplägg gavs lärarna 
litet (läs obefintligt) utrymme för att reflektera över om entreprenöriellt 
lärande var lösningen för arbetslagen. I stället blir integreringen av entre-
prenöriellt lärande i lärarnas undervisningspraktik förgivet tagen och svår att 
motstå. Det innebär att lärarna utifrån upplägget tvingades att bli performativa 
– något som också ligger i idén om att driva verksamhet i projektform (jmf 
Bröckling, 2015).  

 
Policy spelar en central roll i att synliggöra behovet av den entreprenöriella 
medborgaren och sätter därmed översättningsprocessens riktning. Policy är 
intimt sammanflätat med tre av entreprenörskapsforskningens fält:  

 
 Den konventionella entreprenörskapforskning som synliggör små-

företagandet som motor för ekonomisk tillväxt och social utveckling, och 
som också visar på behovet av fler företag.  

 Egenskapsforskningen som i linje med Schumpeter beskriver entre-
prenören/företagaren/innovatören som en speciell person.  

 Den bredare entreprenörskapsforskningen som synliggör hur den 
entreprenöriella medborgaren bidrar till utveckling inom samhällets 
många arenor och inte bara inom den företagande arenan.  

 
Sammantaget bidrar den kunskapsutveckling som skett inom dessa fält till 
idén om att fostra en entreprenöriell medborgare för samhällets alla funktioner 
och sysselsättningar – vilket utgör grunden för entreprenöriellt lärande. På 
samma sätt är jag själv en del av denna styrning genom de rapporter där jag 
synliggjort problem med spridningen av entreprenörskap i skolornas under-
visning. 
 
STEG-konceptet har en central roll i att realisera de politiska intentionerna om 
en speciell medborgare. Konceptet i entreprenöriellt lärande fungerar som en 
styrningsteknologi. Det kopplar samman entreprenörskapsforskningens 
kunskapsutveckling och förväntningar i policy med metoder och praktiker för 
hur fostran av den entreprenöriella eleven ska ske. Det övergripande närings-
politiska målet på EU-nivå är förhoppningen om ett ökat företagande, och det 
målet är även de tre projekten inspirerade av eftersom de genomförs inom 
ramen för det regionala tillväxtprogrammet. Det målet är dock svårt för 
lärarna att knyta an till. Genom att frikoppla entreprenörskap från företagande 
och den ekonomiska dimensionen blir möjligt att engagera lärarna och göra 
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funktion i spridningen av idéerna om den entreprenöriella medborgaren och 
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KAPITEL 6. DEN 
ENTREPRENÖRIELLA LÄRAREN 

Jag analyserade och diskuterade i det föregående kapitlet hur och varför 
entreprenöriellt lärande kan förstås som en styrningsteknologi. Syftet med 
denna teknologi är att forma elevers sätt att vara utifrån idealet om den 
entreprenöriella eleven och medborgaren. Samtidigt är det en styrnings-
teknologi som även formar lärarens sätt att vara och agera. Olika sätt att vara 
och tänka om sig själv förstår jag i denna avhandling som subjektiviteter. Som 
jag beskrev i Kapitel 2 ser jag det som mallar eller formar för hur vi bör vara 
och relatera till oss själva och andra i specifika kontexter. Dessa mallar eller 
formar produceras genom diskurser. Att jämställa en subjektivitet med en mall 
för lätt tanken till en fast form för hur vi ska vara och agera. Subjektiviteter 
produceras snarare med en viss töjbarhet och ger utrymme för en variation för 
hur vi kan vara och agera. Att se mallen som gjord av gummi underlättar 
därmed förståelsen för hur jag använder begreppet subjektiviteter. En 
subjektivitet är heller inte tvingande, utan kan antas mer eller mindre. 
 
I detta kapitel, och även i det som följer, intresserar jag mig för effekterna av 
entreprenöriellt lärande genom att utforska formandet av den entreprenöriella 
läraren. Detta gör jag genom att analysera vilka lärarsubjektiviteter som 
produceras genom entreprenöriellt lärande. Det empiriska materialet utgörs av 
enskilda intervjuer och fokusgruppintervjuer som jag har genomfört med de 
lärare och rektorer som deltog i den utbildning i entreprenöriellt lärande som 
jag har studerat (se Kapitel 5). Det övergripande syftet är att analysera vilka 
subjektiviteter som produceras i lärarnas berättelser och hur de kan förstås. 
Som jag skrev i metodkapitlet sker analysen av lärarsubjektiviteterna i tre steg: 
  
1. Först introducerar jag varje subjektivitet genom ett narrativ, vilket 

konstruerats utifrån en eller flera lärares berättelser. Syftet med narrativet 
är att ringa in vad det är för lärare som formas i berättelsen och vad som 
är utmärkande för denna lärare. 
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lärarna att engagera sig i entreprenöriellt lärande är dock avgörande för 
styrningen, eftersom det är de som skapar den sista kopplingen till eleverna.  
 
Sammanfattningsvis har jag i detta kapitel med hjälp av begreppen styrnings-
teknologi och översättning analyserat hur entreprenöriellt lärande kan förstås 
som en styrningsteknologi och hur lärare styrs att anamma entreprenöriellt 
lärande. I nästa kapitel analyserar jag effekterna av denna styrningsteknologi 
och ni får möta de lärare som deltog i den utbildning som genomfördes inom 
ramen för ELiS1 och ELiS2. 
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gest, lutar sig tillbaka i stolen och skrattar. Han berättar att det är en stor 
utmaning: 
 

Det [entreprenöriellt lärande] är jättestort. Vi ställer ju ett system 
på ända. Vågar man lämna ett system som har funnits så himla 
länge? … Med de här lektionerna som är 40, 50, 60, 70, eller 80 
minuter, och varje ämne som kör sitt? Och så ska man göra något 
helt annat. Som vi inte vet om det funkar. Det är klart att det är 
en stor utmaning. Det är som att gå på tunn is naturligtvis.  

 
Ragnar avbryter sig själv och skrattar igen. Sedan lutar han sig framåt och 
forsätter att berätta med stor tillförsikt:  
 

Men jag känner mig rätt så trygg. Därför att jag har jobbat som 
lärare själv i 19 år, och under den tiden har jag jobbat rätt mycket 
ämnesövergripande… och har jobbat ihop med många andra. Vi 
har gjort många ämnesövergripande projekt där vi inte bara gått 
in som ämneslärare utan som pedagoger och gjort arbetsom-
råden. Matte eller miljö eller Sydamerika… många sådana 
ämnesövergripande projekt har det funnits här på skolan, mer 
eller mindre. Vissa lärare jobbar ihop i vissa ämnen, andra i 
andra ämnen. Så fenomenet ämnesövergripande; det är inget 
konstigt. Det gör att det här inte blir så revolutionerande på det 
sättet. Många förstår vad man pratar om när man säger att man 
ska försöka slå ihop ämnen och se vilka mål som är gemen-
samma. Och hur kan vi effektivisera detta? Så att alla inte gör 
alla mål utan att vi effektiviserar detta [undervisningen]. Så man 
får ut mera utav det. Så det är ingen revolution på det sättet, men 
det är ändå två system menar jag.  

 
Efter en liten stunds tyst fundering forsätter Ragnar och ger sig nu i kast med 
att reflektera över vari skillnaden då ligger mellan entreprenöriellt lärande och 
hur de arbetade tidigare: 
 

En stor skillnad i det här entreprenöriella sättet är ju att hela 
arbetslaget verkligen arbetar kring elever, ämnen och arbets-
områden. Man jobbar ju verkligen med det pedagogiska. Idag 
kan ju en mattelärare göra sitt och en svenskalärare göra sitt, och 
de behöver ju egentligen inte prata med varandra om vad de gör 
inom sina ämnen. Vi ska ju bilda en enhet och då måste man ju 
jobba ihop och fråga sig: Vilka kompetenser är det som vi 
stimulerar nu? Vilka mål jobbar vi emot? Vilka ämnen ska 
komma in i detta? Så då blir det en helt annan sak. Så den 
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2. I steg 2 analyserar jag hur denna lärare formas. Med hjälp av empiriska 
berättelser utforskar jag vad läraren fokuserar på och vad som är lärarens 
ideal – det vill säga, vad läraren vill åstadkomma. Syftet med denna 
analys är att fördjupa förståelsen för den subjektivitet som produceras. 

3. Därefter analyserar jag, genom ytterligare empiriska berättelser, den lärare 
som formas utifrån begreppen ansvar och gränser. Frågor som leder 
analysen är: Vilket ansvar formar läraren? Vilket ansvar förskjuts? Vilka 
gränser sätts, tänjs och överskrids? Syftet är att än mer fördjupa 
förståelsen för den lärarsubjektivitet som produceras och lägga grunden 
för en analys av vilka diskurser som dras ifrån när subjektiviteten 
konstrueras.  

 
Utifrån de tre stegen sammanfattar jag avslutningsvis den lärarsubjektivitet 
som produceras i lärarnas berättelser. Den analyserar jag utifrån vilka 
diskurser som används som resurser vid konstruktionen av subjektiviteten.  
 
Sammantaget produceras i lärarnas berättelser om den entreprenöriella läraren 
fem olika subjektiviteter. Tre av dem är möjliga att anta för att ta positionen 
som den entreprenöriella läraren och ni lär känna dem i detta kapitel. Dessa tre 
subjektiviteter är den samarbetande, den följsamma och den individformande 
läraren. Dessa tre lärarsubjektiviteter produceras i relation till andra sätt att 
vara och agera som lärare, vilka problematiseras, ifrågasätts och 
marginaliseras. De två lärarsubjektiviteter som ifrågasätts är den stödjande 
och den autonoma ämnesläraren. Dem får ni bekanta er med i Kapitel 7.  

 
De citat som jag analyserar har jag numrerat utifrån om de härrör från 
inledande intervjuer (Ii) eller uppföljande intervjuer (Ui). Detta gör jag för att 
underlätta när jag refererar ett tidigare citat i texten. Slutsatser av analysen har 
jag sedan samlat i Tabell 7 som ni återfinner i Kapitel 8 i samband med 
diskussionen. De kursiveringar som jag gör under respektive analys är de slut-
satser som jag samlat i den tabellen. 

Den samarbetande lärarens narrativ: Analys 1  
För att stifta bekantskap med den första lärarsubjektiviteten, och vad som är 
utmärkande för den, återvänder jag till den intervju jag genomförde med 
Ragnar 2009. Ragnar har varit verksam som lärare i grundskolan i många år, 
men arbetar nu som rektor vid en av de grundskolor som deltar i utbildningen i 
entreprenöriellt lärande. När jag träffar Ragnar för en intervju i hans arbetsrum 
har han och lärare från två av skolans arbetslag deltagit vid två utbildnings-
tillfällen. Jag är nyfiken på vilka utmaningar han ser med att omsätta entre-
prenöriellt lärande till deras praktik. Ragnar slår ut med armarna i en yvig 
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att få träffa Christina och Felicia, också verksamma i år 7-9 men på två andra 
grundskolor. Christina är lärare i samhällsorienterande ämnen och Felicia är 
lärare i mattematik och naturorienterande ämnen.  
 
Här möter jag Eva i en enskild intervju på hennes arbetsplats efter att hon del-
tagit i två utbildningstillfällen. Eva reflekterar över vad som motiverar henne 
med entreprenöriellt lärande. Hon lyfter betydelsen av att kunna utveckla sam-
arbeten med sina lärarkollegor, samarbeten som möjliggörs genom att de nu 
ska arbeta med ämnesövergripande projekt: 
 

Det [som motiverar mig att delta i utbildning om entreprenöriellt 
lärande] är väl först och främst… i och med att det blir ämnes-
övergripande, att jag jobbar mer tillsammans med mina kolleger 
på ett helt annat sätt. Så känner jag att vi ska dra nytta av 
varandra, istället för att vi ska jobba en och en i våra egna fack. 
Att mina ämnen [engelska och svenska] blir mer som redskap 
som hjälper mina kolleger. (Ii1: Intervju Eva, lärare grundskola, 
2009)  

 
Eva reflekterar över hur hennes ämnen genom lärarsamarbeten blir mer som 
redskap som hjälper kollegorna. Eva blir här viktig för sina kollegor och 
arbetslaget och tillsammans blir de också viktiga för eleverna. Den lärar-
kollegialitet som det ämnesövergripande arbetet förutsätter blir också 
betydelsefull för Eva. 
 
Denna följsamhet till lärarkollegorna och samarbetet med dem innebär att den 
samarbetande läraren fokuserar på att skapa kollektiv. I Evas berättelse blir det 
tydligt att hon deltar i att skapa ett kollektiv med lärarkollegor genom det nära 
samarbetet över ämnesgränser. Kollektivskapandet handlar dock även om 
eleverna. Den samarbetande läraren bidrar till detta genom att låta eleverna 
genomföra de ämnesövergripande projekten tillsammans i mindre grupper. 
Det innebär att den samarbetande lärarens ideal är såväl lärarsamarbeten som 
elevsamarbeten. Just kollektivskapandet är intressant ur ett entreprenörskaps-
perspektiv. Mühlenbock (2004) synliggjorde i sin studie av den svenska 
skolan att entreprenörskapet där är osynligt. En orsak till detta är att entre-
prenörskapet inte tar sig i uttryck i produkter utan istället handlade om sociala 
innovationer. En annan orsak är att kollektivet, och inte enskilda lärare, 
spelade en stor roll som en drivkraft bakom olika utvecklingsprojekt. Det 
handlar, som jag ser det, om att entreprenörskapsdiskursens centrering på 
individen och företagande inte gav lärarna ett språk för att förstå pågående 
utvecklingsarbeten som just entreprenörskap. Genom breddningen av entre-
prenörskap görs olika sociala former av entreprenörskap tydligare. Till 
exempel synliggör samhällsentreprenörskap kollektivet både som mål och som 
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processen… Nu blir det arbetslaget som det var tänkt en gång i 
tiden. Förut har man suttit i samma arbetslag men jobbat med 
olika ämnen. Nu sitter man i samma arbetslag och jobbar med 
samma arbetsområden. Där ämnet är en del av det och målen 
kommer in i det här arbetsområdet.  

 
När Ragnar berättar om utmaningarna med entreprenöriellt lärande och vad 
som utmärker det är han mycket fokuserad på lärarnas förmåga till samarbete 
och vilka möjligheter det ger. Berättelsen framställer en lärare som tycker det 
är viktigt att diskutera undervisningens upplägg och mål med lärarkollegor 
verksamma inom andra ämnesområden. I Ragnars berättelse om entre-
prenöriellt lärande får arbetslaget en viktig funktion och han beskriver det i 
termer av ett ”vi”. Läraren samarbetar dagligen med sina kollegor kring 
elevernas lärande och utveckling genom gemensamma arbetsområden, snarare 
än att arbeta enskilt och parallellt. Den lärare som tar gestalt i Ragnars 
berättelse är den samarbetande läraren.  
 
Detta är en lärare som har en stark tilltro till att ämnesövergripande arbeten 
ska bidra till en bättre lärprocess för eleverna och att samarbeten mellan lärare 
ska utveckla och effektivisera undervisningen. Läraren utgår från en idé om att 
organisering av undervisningen i ämnesövergripande projekt ska underlätta för 
deras elever att skapa sammanhang i de olika lärstoffen. 

 
När Ragnar beskriver vilka frågor lärarna ska ställa sig inför sina samarbeten 
nämner han först vilka elevkompetenser som ska stimuleras, sedan går han in 
på frågor som rör mål och ämnen. Det innebär att den samarbetande läraren 
även tar gestalt med betydelsen av att fostra och utveckla elevers kompetenser. 
I sin berättelse utvecklar Ragnar inte vad han menar med kompetenser. Jag 
utgår ifrån att det rör sig om en handlingsförmåga i relation till en viss uppgift, 
situation eller kontext, och då mer specifikt det som beskrivs i termer av 
entreprenöriella kompetenser: t ex självförtroende, ansvarstagande, handlings-
kraft, idéutvecklingskompetens och motivation. Det är så kompetenser 
beskrivs i den utbildning i entreprenöriellt lärande som Ragnar och de två 
arbetslagen deltar i (se Kapitel 5). 

Den samarbetande lärarens fokus och ideal:  
Analys 2 
Med syfte att fördjupa förståelsen för den samarbetande läraren analyserar jag 
i detta andra steg vad som är den samarbetande lärarens ideal och vad den 
fokuserar på. Ni får i denna analys träffa Eva och Lina som är kollegor på en 
grundskola och arbetar med elever i år 7-9. Eva är lärare i svenska och 
engelska medan Lina är lärare i naturorienterande ämnen. Ni kommer också 
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att få träffa Christina och Felicia, också verksamma i år 7-9 men på två andra 
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[…] Men när de berättade och man insåg att det var ett för-
hållningssätt, ett sätt att tänka, så blev det så mycket mer 
spännande. […] Och jag kände att jag ville gå vidare på något 
vis. Vi har funderat mycket över det här med ämnesintegrering. 
Vi har kommit en bit men vi vill komma längre. Vi har jobbat 
mycket [med] SO-Svenska nu men vi vill få med fler ämnen och 
jag gillar när eleverna driver själva. Och i mina ämnen är det 
väldigt tacksamt. Det finns mycket som de kan utgå från sig 
själva och jobba utåt mot samhället. (Ii3: Intervju Christina, 
lärare grundskola, 2009) 

 
Det innebär att den samarbetande läraren, utöver att skapa sammanhang som 
rör lärare- och elevkollektiv där eleven sätts i ett större socialt sammanhang, 
också utgår från sammanhangsskapandet som en idé för elevers lärande. De 
ämnesövergripande projekten ska bidra till att eleverna lär bättre genom att 
lärstoffet sätts i ett sammanhang och de själva kan skapa sammanhang i 
lärstoffet (jmf Österlind, 2006).  
 
Det sammanhangsskapande som rör lärare- och elevkollektiven kan kopplas 
till Antonovskys begrepp KASAM, en förkortning för känsla av sammanhang. 
Antonovsky studerade judiska kvinnor som överlevt koncentrationsläger och 
bibehållit sin psykiska hälsa trots de fruktansvärda förhållanden de utsatts för 
(Eriksson & Lindström, 2005). Han fann att de i högre utsträckning hade en 
känsla av sammanhang. I linje med Antonovskys tänkande innebär det att om 
en situation upplevs meningsfull, begriplig och hanterbar blir människan mer 
motståndskraftig mot stress. KASAM förknippas således med trygghet. Detta 
är ytterligare en aspekt som vi kan förstå den samarbetande läraren genom. 
När jag frågar Felicia om de redan samarbetar mycket i arbetslaget blir det 
tydligt att samarbetet med lärarkollegorna i arbetslaget skapar trygghet genom 
upplevelsen av meningsfullhet och samhörighet: 
  

Vi ämneslärare pratar och diskuterar. Vi byter uppgifter med 
varandra och försöker att arbeta ämnesöverskridande. Nu går 
svenskan in i mitt arbete med genetik. Vi ska göra en argumenta-
tion i förhållande till fyra uppgifter som de får jobba med. Så 
visst diskuterar vi, men inte i den utsträckning som vi diskuterar 
nu när vi sitter i gruppen på utbildningen. Det samarbetet tycker 
jag är starkare. Och det är också väldigt trygghetsingivande. Ja, 
jag uppskattar det. Och man mår självklart som person också 
mycket bättre när man känner att man har en gemenskap med 
sina kolleger på ett djupare plan. (Ii4: Intervju Felicia, lärare 
grundskola, 2009) 
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medel (jmf Berglund et al, 2012). Den samarbetande lärarens fokus på att 
skapa kollektiv går således att förstå i termer av entreprenörskap. Detta genom 
att den samarbetande läraren realiserar idéer tillsammans med sina kollegor. 
 
Det ämnesövergripande samarbetet och fokuset på att skapa kollektiv är intimt 
sammanflätat med att den samarbetande läraren är fokuserad på att arbeta med 
och skapa olika typer av sammanhang. Ni möter nu grundskoleläraren Lina 
och lyssnar till hennes berättelse om varför hon anser det ämnesövergripande 
samarbetet med kollegorna som så viktigt. Hon uppehåller sig kring problem 
med ämnesuppdelning och hur motstridig ämnesuppdelning blir till livet 
utanför och efter skolan:  

 
Det här att samarbeta över gränserna det tycker jag är jätte-
viktigt. Det är ingen diskussion, det är självklart. Jag tycker att 
det är så snuttifierat det här att man jobbar med ämnen. Det är ju 
inte det livet handlar om egentligen. I och för sig jobbar 
gymnasiet också med ämnen, men ändå med lite vidare begrepp. 
Men sedan, ute i arbetslivet, då tänker man inte att det här är 
biologi, det här är religionskunskap utan det handlar om livet i 
sig. Så [det handlar om] att jobba tillsammans, ämnesöver-
gripande i trevliga projekt, variera undervisningen, för att få 
igång ungarnas tankeverksamhet. (Ii2: Intervju Lina, lärare 
grundskola, 2009).  

 
I Linas berättelse, och även i Ragnars berättelse i inledningen, finns en tilltro 
till att lärarsamarbetet bidrar till elevens lärprocess. Eleven och elevens 
lärande blir hela arbetslagets angelägenhet där samtliga lärare har kunskap om 
eleven och bidrar tillsammans till dess utvecklings- och lärprocess. Därmed 
sätts eleven, och elevens lärande, genom arbetslaget i ett större sammanhang 
än när lärarna ansvarar för sina respektive ämnen.  

 
Genom de ämnesövergripande projekten ska det också bli tydligare för 
eleverna hur olika ämnen hänger samman, hur de kan relatera till projekten 
utifrån sig själva, och även hur skolan hänger samman med samhället. Detta är 
just det som blir tydligt när Christina reflekterar över varför hon vill arbeta 
med entreprenöriellt lärande: 
 

Jag tyckte det lät väldigt spännande, vi hade två lärare som till-
hörde arbetslaget och som gick en utbildning för ett år sedan. De 
berättade för oss vad de hade varit med om där, och vad det 
[entreprenörskap ] innebar egentligen. För mig hade entreprenör-
skap tidigare varit företagande, att starta företag. För det är det 
som man har hört uppifrån gymnasiet, från ekonomiprogrammet. 
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mot att diskutera lärarnas samarbete som lärlag (med betoning på lärande), 
istället för arbetslag och lärarlag. Jag låter Joakim få ordet: 
 

Men sedan har du andra fördelar, inte bara mellan elev och lärare 
utan också mellan lärare och lärare. Det här entreprenöriella ökar 
det här samarbetet mellan kolleger. Det är ju en stor fördel. Man 
jobbar kanske på ett annat sätt under en hel förmiddag med tema. 
Det blir ämnesövergripande på ett annat sätt. Man kan följa med 
sin kollega, man kan diskutera med en kollega. Man kan se olika 
utvecklingsfaser hos olika grupper som nu båda kan beakta. 
Vilket gör att vi kan bli mer delaktiga i vår bedömning, att vi blir 
mer rättvisa i vår bedömning. Inte lika heterogena som när vi går 
in annars och bara ser en bild utifrån vår egen bakgrund, utan att 
vi kan diskutera oss fram i ett händelseförlopp att det här händer 
nu och vad tyckte du om det. Så man kan nog bli mer samstämd 
och likställd i bedömningen. Det är också en fördel med det 
entreprenöriella. Då kan fler lärare vara med under en förmiddag. 
Man kan också få en annan inblick i andras ämnen än sina egna. 
(Ii5: Intervju Joakim, lärare grundskola, 2009) 

 
Joakim reflekterar även över fördelarna med lärarsamarbeten när det gäller 
bedömning av elevernas prestationer. Genom att utbyta erfarenheter och 
kunskap, och vara öppna för att förhandla om den egna bilden av eleven och 
elevgruppen, hjälper lärarna varandra att bli mer rättvisa i sin bedömning. Den 
kollektiva uppmärksamheten för elevernas förmågor öppnar också upp för en 
lyhördhet till eleverna och att utmana dem i den takt som det går. Joakims 
reflektioner över den gemensamma bedömningen förknippar jag även till en 
rättssäkerhet för eleven. Med utgångspunkt i kollektivets förmåga att 
reflektera över normer vid utvärdering och bedömning säkerställs rättss-
äkerheten. Genom att lärarna samarbetar och relaterar till varandra upp-
muntras eleverna även att göra detsamma. Något som kan fungera som en 
’stötdämpare’ och minska trycket på ansvar hos lärarna. På samma sätt kan de 
gemensamma förhandlingarna rörande eleverna och elevgruppens utvecklings-
faser minska trycket på ansvar hos enskilda lärare.  
 
Den gemensamma bedömningen, det kollegiala lärandet och samarbeten kring 
undervisningens innehåll handlar om ansvar. I vissa avseenden sker här en för-
skjutning av ansvar, som tidigare legat på den enskilda läraren, mot arbets-
laget. Den samarbetande läraren för över ansvar för beslut om vad eleverna 
ska lära sig genom de ämnesövergripande projekten till lärarlaget. Detsamma 
gäller ansvaret för hur undervisningen ska genomföras, hur bedömningen ska 
ske och vilka mål som ska ingå. I och med det delade ansvaret för planering, 
genomförande av de ämnesövergripande projekten och även bedömning 
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Närheten i lärarteamet är därmed en förutsättning för den samarbetande 
läraren och även ett ideal. Genom lärarnas samarbeten och elevernas sam-
arbeten i ämnesövergripande projekt blir närhet också en del av elevernas 
trygghet. De uppmuntras därigenom till att relatera till varandra. 

 
Denna samarbetande lärare fokuserar också delvis på att fostra elevers 
kompetenser. Ragnar var tydlig med det i inledningen, men däremot var han 
inte tydlig vilka kompetenser det handlade om. Genom att den samarbetande 
läraren fokuserar på att skapa kollektiv och skapa sammanhang ger det 
implicit att dessa kompetenser är samarbetsförmåga, förmågan att kunna 
relatera till andra och förmågan att sätta saker i ett större sammanhang. 
Detta fokus på fostrandet av elevers kompetenser tycks inte ske på bekostnad 
av betydelsen av ämneskunskap. Tvärtom läser jag mellan raderna att den 
samarbetande läraren uppmuntrar elevers förmåga att inhämta ämneskunskap 
så att de kan utveckla sin förmåga att relatera till kunskap. 
 
Sammanfattningsvis tar den samarbetande läraren gestalt med fokus på att 
skapa sammanhang och kollektiv för både elever och lärare. Idealet är idén om 
att sammanhang bidrar till elevers lärande. Genom kollektivet och närheten 
till teamet tar denna lärare form med ett trygghetsskapande för både elever och 
lärare. Närheten till teamet liksom elevsamarbeten och lärarsamarbeten utgör 
också ideal genom vilka den samarbetande läraren tar form. 

Den samarbetande läraren – om ansvar och 
gränser: Analys 3  
I detta tredje analyssteg är nu syftet att utforska hur ansvar och gränser formar 
den samarbetande läraren. De frågor som driver analysen är vilket ansvar som 
tas och förskjuts samt vilka gränser som sätts, tänjs och överskrids. Ni får nu 
träffa lärarna Joakim och Jenni. Båda två är lärare verksamma i grundskolans 
år 7-9. Joakim har vid den enskilda intervjun deltagit i det första 
utbildningstillfället medan Jenni har deltagit både i det första och det andra 
utbildningstillfället. 

 
Analys 1 och 2 synliggör hur den samarbetande läraren tar gestalt med fokus 
på att forma sammanhang och kollektiv där lärarteamet och kollegialitet får en 
central roll. När ni nu i analys 3 får träffa Joakim funderar han över fördelarna 
med entreprenöriellt lärande. Han reflekterar först över hur samarbeten kring 
ämnesövergripande arbeten bidrar till ett kollegialt lärande. Joakim lyfter att 
detta sker genom diskussioner mellan kollegor men också genom att de ser 
varandra i arbete. Kollegialt lärande är också en av de förutsättningar för 
förändring av skolverksamhet som Löwstedt och Larsson (2010/2014) 
diskuterar. Deras tankar ligger även till grund för en utveckling i svensk skola 
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mot att diskutera lärarnas samarbete som lärlag (med betoning på lärande), 
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läraren förutsätter en samsyn på det pedagogiska och didaktiska arbetet. Det 
innebär en samsyn kring lärande och hur undervisningen ska genomföras. Den 
samarbetande läraren tänjer på sociala gränser och överskrider också ämnes-
gränser och rumsliga gränser. Genom gränsöverskridande samarbeten blir 
lärarna involverade i varandras ämnen. Lärarna planerar gemenensamt de 
ämnesöverskridande projekten och lär därmed känna varandras ämnen och 
mål. Ämnesöverskridandet tar sig också i uttryck då lärarna hjälper varandra 
att genomföra undervisningen och även är på plats samtidigt där under-
visningen sker. Detta handlar om ett visst upplösande av såväl ämnesgränser 
som en rumslig gräns. 
 
Sammanfattningsvis tar den samarbetande läraren form med att tänja på 
sociala gränser vad gäller samarbeten med lärarkollegor och även som 
ämnesöverskridande. Den samarbetande läraren tar också form med att för-
skjuta didaktisk och pedagogisk ansvar för undervisningsprocessen till arbets-
laget. 

Den samarbetande lärarsubjektiviteten 
Efter dessa tre analyssteg sammanfattar jag den lärarsubjektivitet som 
produceras när den samarbetande läraren tar form i lärarnas berättelser. Jag 
analyserar också vilka diskurser som används som konstituerande resurser. 
Först vill jag dock poängtera att en subjektivitet inte är kopplad till en 
människa, som t e x en specifik lärare. En subjektivitet är istället en mall eller 
form för vårt sätt att vara i specifika kontexter. Det innebär att det kan 
produceras flera subjektiviteter i samma kontext. Således kan en och samma 
lärare pröva flera lärarsubjektiviteter samtidigt. I analysen av den sam-
arbetande läraren kan vi också ana andra lärarsubjektiviteter vilka jag också 
kommer att utforska i de avsnitt som följer. Jag inleder med att sammanfatta 
den samarbetande lärarsubjektiviteten.  
 
Den samarbetande läraren är en subjektivitet som produceras som fokuserad 
på ämnesövergripande samarbeten i projektform och som tänker i vi – våra 
mål och våra elever – och inte i sina specifika ämnen, ämnesmål och elever. 
Läraren frågar sina kollegor: ”Vilka mål i våra ämnen tangerar varandra? 
Vilka mål kan vi inkludera i gemensamma projekt?” Läraren i svenska har här 
insikt också matematik och samhällskunskap och dessa ämnens kunskapsmål. 
Drivkraften är att gå ifrån den snuttifiering som ämnesindelningen medför, 
och genom ämnesövergripande samarbete skapa ett sammanhang för eleverna 
där det blir tydligare hur allt hänger samman. I sammanhangsskapandet ingår 
också att eleverna ska göra saker ’på riktigt’ genom att kopplas till 
organisationer utanför skolan eller genom att redovisa sina arbeten i ett vidare 
sammanhang än för klassen och en enskild lärare. 
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handlar detta om en didaktisk ansvarsförskjutning från den enskilda läraren till 
arbetslaget (se min definition av didaktik och pedagogik i Kapitel 1). 
Samtidigt för den samarbetande läraren även över ett visst pedagogiskt ansvar 
till arbetslaget. Denna tolkning är möjlig utifrån om lärarna i arbetslaget 
gemensamt tagit beslutet att använda entreprenöriellt lärande som idé för 
elevers fostran och lärande, eller om det åtminstone finns en kompromiss-
villighet rörande beslutet. En annan möjlighet är att det snarare handlar om 
lärarnas förmåga att sätta sitt ämne i ett annat sammanhang.  
 
Dessa ansvarsförskjutningar förknippas delvis med en strävan efter att 
effektivisera undervisningen. Återgår vi till Ragnar och Eva och deras 
berättelser löper effektivisering som en röd tråd genom dem. Ragnar lyfte 
detta när han inledningsvis berättade att de genom ämnesövergripande sam-
arbeten effektiviserar arbetet så att ”alla inte gör alla mål”. Det handlar om att 
effektivisera och underlätta undervisningen för både lärare och elever. Eva var 
också inne på detta när hon reflekterade över att hon genom sitt ämne vill vara 
till nytta för sina kollegor.  

 
Gränser ger ytterligare en möjlighet att förstå den samarbetande läraren. Med 
utgångspunkt i lärarsamarbeten och hur denna lärare formar kollektiv är det 
sociala gränser som sätts i fokus. Det nära samarbetet och diskussionerna gör 
att den samarbetande läraren till viss del tänjer på sociala gränser. Lyssnar vi 
till Jenni så blir vi varse att detta sociala gränsöverskridande inte är helt lätt, 
utan att hon kämpar med att kollegor har olika bakgrund och olika upp-
fattningar om hur de ska förhålla sig till elever och undervisning: 

 
Jag har alltid varit öppen för att jobba med andra ämnen, men 
sedan är jag lite kinkig, för man vill ju bara samarbeta med 
sådana [kollegor] som man känner att man får ett utbyte utav. 
För en del försöker ju att samarbeta för att de själva ska dra 
vinning utav det och bara haka på. Och sitta och göra hela jobbet 
för två personer – då är det inget givande för mig. Sedan, hur det 
än är, man kommer ju att bli äldre lärare själv, men vi har inte 
samma syn på eleven och det här med målen. Vi yngre lärare vi 
är ju rätt tränade att arbeta med målen, men de äldre lärarna, de 
kan ju leva lite kvar i den här LGR 80 [läroplanen från 1980] 
andan emellanåt. Även om de är insatta i sina mål så är det 
samma tänk. Och då krockar det fullständigt. Man kan inte sam-
arbeta när man inte är på samma plan. (Ii6: Intervju Jenni, lärare 
grundskola, 2009) 

 
För Jenni skapar olika uppfattningar och förväntningar på samarbeten 
spänningar och även motstånd. En möjlig tolkning är att den samarbetande 
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mål. Underförstått skapas en bild av att kunskap är något som kan 
effektiviseras – något som matas in eller konsumeras. Detta står till viss del i 
kontrast till hur den samarbetande läraren produceras med betoning på att 
träna sig i att relatera: till ämneskunskap och dennes elever, till sig själv och 
till andra.  

 
Betoningen på att relatera rör skapandet av kollektiv och sammanhang som 
denna subjektivitet produceras med, och som kan förknippas med en helhets-
syn på kunskap och inlärning. Kollektiv och sammanhang blir medel för att 
sätta kunskap och inlärning i centrum. Tyngdpunkten på kunskap och 
kollektivskapande står i kontrast till nyliberala diskursers fokus på individ och 
utvecklingen av det egna jaget. Exempel är livslångt lärande (jmf Fejes, 2006; 
Fejes & Nicolle, 2008), diskursen om individens potential (Costea et al, 2012) 
och fokus på att utveckla individens kompetenser (Bengtsson, 2014). Det gör 
att den samarbetande lärarsubjektiviteten blir motstridig och att det är fler än 
en diskurs som används som konstituerande resurser.  
 
En tredje diskurs tycks vara förknippad med diskurser som sätter kunskap och 
förmåga att relatera till elever och lärare i centrum. I Sverige har det sedan 
1960-talet pågått initiativ för att gå från enlärarsystemet till olika former av 
lärarsamverkan. Under 1970-talet föreslogs arbetslag som lösning på 
elevheterogeniteten, och den enskilda lärarens problem med att individualisera 
undervisningen och stödja barn med behov av mer stöd (Utbildnings-
departementet, 1974). En tolkning är att denna subjektivitet konstitueras 
genom att delvis inspireras av samarbetstanken som lösning. Till viss del kan 
samarbete förknippas med en social diskurs om ansvar för det allmänna (Rose, 
1996b). När Rose beskriver en sådan diskurs produceras ansvar som 
förpliktelser mellan medborgaren och samhället. I den diskursen produceras 
ansvar för det gemensamma, att genom välfärdsstaten stödja varandra. Det är 
därmed en diskurs som kan förknippas med samarbete och förmåga att relatera 
till varandra utifrån en underton av oegennytta. Komplexiteten i att förstå 
denna subjektivitet ökar när den samarbetande läraren även kan ses inspireras 
av en diskurs om det sociala som är kopplad till det nyliberala tankegodset. 
Det är en diskurs som Rose (1996b) kontrasterar mot den sociala diskursen om 
ansvar för det gemensamma. Den nyliberala diskursen om det sociala 
producerar medborgaren att ta mer aktivt ansvar för sig själv och sina 
närmaste nära och kära. Där blir det sociala, enligt Rose, ”relationer av 
allianser och ansvar med dem som betyder mest och till vilka ens egen framtid 
är kopplad” (Rose, 1996b s. 330 egen översättning). Det är en diskurs som 
begränsar ansvaret för det gemensamma till den närmaste kretsen av 
relationer. Där finns även en underton av egennytta vilken den samarbetande 
läraren också produceras med, då samarbeten ska vara till nytta för det egna 
jaget.  
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Lärarsubjektiviteten produceras även med att effektivisera undervisningen för 
eleverna – att eleverna inte ska behöva lämna in tre uppgifter i tre ämnen utan 
enbart en uppgift som omfattar alla tre. Lärarsubjektiviteten produceras som 
trygg i samarbetet med sina kollegor, de diskuterar och samarbetar åter-
kommande tillsammans kring upplägg och genomförande av projekt och 
lektioner. Lärarkollegorna har gemensamma uppföljningar av eleverna, deras 
arbeten och utveckling och får således lära känna eleverna ur varandras 
perspektiv. Den samarbetande lärarsubjektiviteten bryter också den rumsliga 
gränsen och samarbetar med andra lärare under lektionstid i klassrummet.  
 
Den samarbetande läraren är en av tre subjektiviteter som är möjlig att anta för 
att ta positionen som den entreprenöriella läraren. Det är en subjektivitet som i 
viss mån kan ses konstitueras utifrån diskurser som rör gränsöverskridande 
och flexibilitet och som därmed inspireras av nyliberala diskurser (Garrick & 
Usher, 2000; Pongratz & Voβ, 2003). Flexibilitet används som resurs för att 
konstituera den åtråvärda anställda i postfordistiska arbetsplatskontexter 
(Garrick & Usher, 2000; Edwards, 2006). Garrick och Usher menar att detta 
handlar om en diskurs där en bra anställd hela tiden måste vara anpassningsbar 
till organisationens föränderliga behov. Den förmåga att relatera till och 
anpassa sig till lärarteamet, som denna subjektivitet produceras med, kan för-
knippas med denna flexibilitetsdiskurs. Detta görs möjligt genom 
subjektivitetens fokus på lärarsamarbeten och gränsöverskridandet vad gäller 
ämnes- och kollegiegränser. Denna subjektivitet kan även förstås som 
inspirerad av diskurser som rör performativitet, vilken också förknippas med 
det nyliberala tankegodset. Ball (2003) använder begreppet performativitet för 
en diskurs där den anställde styrs genom att prestationer synliggörs och jäm-
förs med hjälp av t ex statistik och måluppföljningar. Det bidar till, som Ball 
här beskriver; en anställd som konstant arbetar för att bättra sig själv och bli 
ett excellent jag: 

 
The new performative worker is a promiscuous self, an enter-
prising self, with a passion for excellence. For some, this is an 
opportunity to make a success of themselves, for others it 
portends inner conflicts, inauthenticity and resistance. (Ball, 
2003 s. 215)  

 
Det är en diskurs med betoning på produktivitet – att prestera och förbättra 
resultat och effektivisera arbetet (jmf Ball, 2003). När det gäller den sam-
arbetande läraren är det just effektiviseringen av undervisningen genom 
ämnesövergripande samarbeten som jag kan relatera till denna diskurs. Det 
handlar om en effektivisering av undervisning, som kan vara både elever och 
lärare till nytta. Detta genom att eleverna inte behöver arbeta med och uppnå 
samma mål i flera ämnen och att lärarna kan samarbeta kring gemensamma 
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fortsätter.] Men det är det ju. Det är ju väldigt enkelt för mig att 
gå in och köra mitt. Då vet jag vad jag tolkat att eleverna ska lära 
sig. Då går man in och styr ganska mycket.  

 
Göran kämpar med att han och hans kollegor nu ska styra mindre och istället 
låta eleverna bestämma mer själva. Han har precis provat på entreprenöriellt 
lärande i sitt arbete med en av sina niondeklasser. Göran ser lektionen som ett 
exempel på hur han kan arbeta med entreprenöriellt lärande och beskriver med 
inlevelse hur han tänkte kring den: 
 

Jag berättade för eleverna att vi skulle köra tre lektioner och vad 
som var målet. Men de fick själva fundera över vad de behövde 
lära sig, istället för att jag som tidigare, redan bestämt vad de 
skulle träna på. Men nu försökte jag att släppa det. Jag frågade 
eleverna: ”Vad vill du bli bättre på? Vad tycker du är kul att 
jobba med? Strunta i de sakerna som du tycker är jobbiga utan 
gör det du tycker är kul, och så träna och bli bättre på det.” Och 
det klarade ju ganska många av eleverna, men det blir ju ett gäng 
också som blev liggandes på en tjockmatta.  

 
Göran avbryter sig och skrattar igen innan han fortsätter lite mer allvarlig i 
tonen: 
 

Och då vill du kliva in och styra. Du vill uppmuntra och försöka 
få med dem. Det är ju så jag vill vara som lärare, den som 
uppmuntrar och hjälper till så att de förbättrar sig. Men det här 
entreprenöriella lärandet är ju ett annat sätt. Jag är inte så mycket 
för raka led där man springer och hoppar eller vad det nu är för 
något. Men ändå att det bygger på intresse. ”Vad vill jag 
förbättra? Vad vill jag bli bättre på? Och hur kan jag göra det?” 
[Funderar Göran]  

 
Han reflekterar vidare över möjligheten att få eleverna att hjälpa varandra och 
utvecklas på det viset också:  
 

Så om jag är duktig på att slå kullerbyttor så kan jag hjälpa 
kompisen med det. För då kan jag också sätta ord på hur jag ska 
göra och då visar jag också kanske en djupare förståelse för det. 
Och får en glädje i att hjälpa någon annan.  

 
För Göran är det viktigt att vara följsam med sina elever, att notera deras 
intressen och vad de själva ser är viktigt att lära sig. Följsamheten är för-
knippad med att Göran vill att eleverna själva ska ta någon form av ansvar 
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Då den samarbetande lärarens ideal är både lärarsamarbeten och elevsam-
arbeten innebär det att den samarbetande lärarsubjektiviteten både är ämnes-
överskridande och tänjer på sociala gränser. Detta genom att fokus sätts på 
kollegialt samarbete och tänkande. Det innebär att det i båda typerna av 
kollektiv skapas former av närhet som kan kopplas till trygghet. I analyssteg 
nr 2 kopplade jag detta trygghetsskapande till Antonovskys KASAM-begrepp 
och känsla av sammanhang (Eriksson & Lindström, 2005). Den samarbetande 
läraren inspireras av denna diskurs när ämnen, elever och lärande sätts i olika 
sammanhang. Detta ska skapa meningsfullhet och begriplighet och eleverna 
blir därmed studiemotiverade. Sammanhangsskapandet kan även kopplas till 
Becks (1992) risksamhälle. Beck argumenterar för att vi på grund av, till 
exempel globaliseringen, lever i ett risksamhälle där lösningen är ständig 
anpassning på såväl organisatorisk- som individnivå. Det medför att ansvaret 
för risk och säkerhet förflyttas från staten och stabila strukturer – till individen 
och mer anpassliga lösningar. Det den samarbetande läraren gör är att hantera 
’risker’ kollektivt, i såväl lärarteam som elevteam. Sammanhangsskapandet är 
således relationellt. 

 
Genom att influeras av såväl nyliberala diskurser (flexibilitet och 
performativitet) som andra diskurser (en kunskaps- och relationsdiskurs och 
en sammanhangsdiskurs) är den samarbetande lärarsubjektiviteten motstridig 
och töjbar. I den bemärkelsen ger den utrymme för hur läraren kan se på sig 
själv. Denna subjektivitet är inte oväntad eftersom utbildningen i 
entreprenöriellt lärande, som lärarna deltagit i, är uppbyggd kring lärarnas 
samarbeten i arbetslag. 

Den följsamma lärarens narrativ: Analys 1 
Jag utforskar nu en andra lärarsubjektivitet som produceras i lärarnas 
berättelser. Med syfte att förstå vad det är för en lärare som tar form är det nu 
Göran som vi möter. Göran är gymnastiklärare och arbetar med elever i år 7-9. 
När jag besöker honom på hans skola har han tillsammans med sitt arbetslag 
deltagit i det första utbildningstillfället i entreprenöriellt lärande och har börjat 
fundera över hur han nu vill arbeta som lärare. Jag ställer frågor kring vad 
entreprenöriellt lärande är för honom. En av de utmaningar som en del lärare 
arbetade med under utbildningen var behovet av att släppa på den egna 
kontrollen och lämna över ansvar och kontroll till eleverna själva; det 
framgick under mina observationer av utbildningen. Nu frågar jag Göran om 
han upplever att han behöver släppa på kontrollen för att kunna arbeta med 
entreprenöriellt lärande: 
 

Ja [svarar han nickande], det måste jag ju. Det måste jag ju 
absolut. Och det är ju svårt. [Göran skrattar åt sig själv och 
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Jenni berättar vidare att eleverna för några år sedan fick arbeta med slavhandel 
och att de då kom in på rättvisemärkning som de blev mycket intresserade av:  

 
De ville jobba mer med det här [rättvisemärkning]. ”Ja hur vill ni 
jobba?” [frågar Jenni eleverna] ”Vi vill skriva insändare. Vi vill 
undersöka ICA om de har varor.” Alla grupper gjorde då olika 
saker. Så då släpper jag ju den planering som jag tänkt i huvudet 
och låter eleverna vara med. Bara så länge det inte går stick i 
stäv med målen. (Ii8: Intervju Jenni, lärare grundskola, 2009) 

 
Utifrån Jennis berättelse blir det tydligt att den följsamma läraren har starkt 
fokus på elevers lärande och att forma själva lärprocessen. Läraren är hela 
tiden närvarande, observerar vad som sker, vad eleverna uttrycker och söker 
kreativt utforma processen här och nu. Formandet av lärprocessen görs också 
tillsammans med eleverna och utifrån vad de vill och är intresserade av. Den 
följsamma läraren fokuserar på processen och ser lärandet som medel snarare 
än som mål. Utifrån Fejes och Nicolle (2008) blir det tydligt att även livslångt 
lärande har en betoning på att lära sig hur man ska lära istället för att lära sig 
ett visst kunskapsstoff. Det handlar därmed om att tillhandahålla metoder för 
att söka, välja och utvärdera information självständigt utifrån den egna 
kapaciteten. Genom att den följsamma läraren är processinriktad och har fokus 
på lärande och medel snarare än ämne och mål ligger den således också i linje 
med diskursen om livslångt lärande. Tyngdpunkten på processen och att lära 
sig att söka information kan också förstås som att den följsamma läraren söker 
medel för att effektivisera kunskapsprocessen.  

 
Det här är en lärare som har som sitt ideal att vara just följsam. Följsamheten 
gäller inte bara elevers intressen, utan idealet att vara följsam tar sig många 
uttryck. I intervjun med gymnasieläraren Bengt, som också deltagit i det första 
utbildningstillfället, handlar följsamheten även om att följa eleverna utanför 
det vanliga schemats ram. I Bengts berättelse sker detta genom att utmana 
såväl tanke som praktik om var lärarnas arbete sker och under vilka tider: 

 
Jag tror det är viktigt, som vi talade om i morse, att få ihop 
arbetslaget att arbeta som en kraft. För att det ska kunna ske tror 
jag att vi måste programmera av skoltänket. Att på något vis inte 
tänka att vi alltid ska vara i skolan, vid vår arbetsbänk eller vid 
vår kateder mellan vissa bestämda tider. Utan att man får arbeta 
på ett litet annorlunda sätt som lärare också ibland. Man får vara 
beredd på att göra mycket ibland, och då menar jag mycket. Och 
om det är måndag eller en annan dag, det spelar ingen roll. 
Istället så får man vila en annan gång. En helt annan flexibilitet i 
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som han tidigare tog själv. Den lärare som Göran beskriver i sin berättelse har 
tillit till elevernas förmågor att fatta kloka och genomtänkta beslut som gynnar 
deras lärande. Det är också en lärare som har ett nära samarbete med sina 
elever. Här tar den följsamma läraren form.  
 
Samtidigt är den följsamma läraren något som Göran kämpar lite med. Den 
nya formen är inte helt enkel att anta då den kräver att lärarens kontroll över 
lektionerna minskar. Göran reflekterar över detta i termer av styrning, att han 
tidigare styrde ganska mycket genom att genomföra lektionen utifrån hur han 
planerat. Den följsamma läraren tar istället form genom att kontroll, i form av 
ansvar, lämnas över till eleven. Göran kämpar även med att inte längre vara 
den som uppmuntrar eleverna och hjälper dem att förbättra sig. Det är det han 
refererar till när han beskriver entreprenöriellt lärande som ett ”annat sätt”. 
Det är en kamp som rör hans relation till eleverna och därmed även till sig 
själv. 

Den följsamma lärarens fokus och ideal: Analys 2  
Precis som med den samarbetande läraren gör jag i det andra steget en analys 
av vad som är den följsamma lärarens ideal och fokus. Ni får nu möta lärarna 
Bengt, Lena, Hanna, Stefan och Jenni.  
 
Jenni har ni träffat tidigare och är precis som Göran lärare i grundskolans år 7-
9 men arbetar som lärare i samhällsorienterande ämnen. Även Jenni berättar 
om hur hon försöker att följa eleverna och vad de är intresserade av när hon 
utformar undervisningen:  

 
Jag har väldigt god kontakt med eleverna. Jag lyssnar, de är med 
och påverkar och utformar undervisningen mer och mer. Ta till 
exempel åttorna som gör religionsundervisningen nu. Där tog jag 
in och visade vilka mål vi har och som vi behöver jobba mot nu i 
slutet av åttan. De fick välja mellan religion eller historia. De 
valde religion och fick då titta på målen och bestämma vilka mål 
vi skulle jobba med. Sedan fick de komma på en idé hur vi skulle 
kunna jobba med de målen. Och så jobbade jag även innan jag 
började utbildningen i entreprenöriellt lärande. Men LGR 80 
[lärare som utbildats i läroplanen från 1980], de har sina 
ämnesområden som de vill jobba med som de bara lägger fram 
för eleverna. Medan jag […] går in i klassrummet och säger: 
”Ok, nu ska vi börja ett nytt arbetsområde. Vad vill ni göra? Vad 
är ni intresserade av?” (Ii7: Intervju Jenni, lärare grundskola, 
2009) 
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Jenni berättar vidare att eleverna för några år sedan fick arbeta med slavhandel 
och att de då kom in på rättvisemärkning som de blev mycket intresserade av:  

 
De ville jobba mer med det här [rättvisemärkning]. ”Ja hur vill ni 
jobba?” [frågar Jenni eleverna] ”Vi vill skriva insändare. Vi vill 
undersöka ICA om de har varor.” Alla grupper gjorde då olika 
saker. Så då släpper jag ju den planering som jag tänkt i huvudet 
och låter eleverna vara med. Bara så länge det inte går stick i 
stäv med målen. (Ii8: Intervju Jenni, lärare grundskola, 2009) 
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Lena berättar att hon och kollegorna i arbetslaget har relationer med alla sina 
nittio elever. Den kollegiala relationen tar sig här i uttryck genom att eleverna 
ständigt rör sig i lärarnas arbetsrum och umgås med dem. Det är det som Lena 
relaterar till när hon beskriver att ”eleverna sitter i knäet på oss här inne hela 
tiden”. De nära relationerna med eleverna är en förutsättning och ideal men 
samtidigt en utmaning. Lena problematiserar de nära relationerna till eleverna 
när hon beskriver att ”det inte sitter utanpå när de sitter i knäet på oss”. Något 
som kan förstås som att hon saknar en viss distans till eleverna. Stefan 
problematiserar även han relationerna när han i sin tur påpekar att alla dessa 
nära relationer inte är hållbart för dem. Det är en relationsbeskrivning där den 
följsamma läraren tampas med att sätta sociala gränser i sitt ideal att vara 
följsam och nära eleven. Det synliggör en kamp för den följsamma läraren 
som här handlar om närhet och distans. Hur nära relation ska man ha till 
eleverna? Den ’nya relationen’ till eleven saknar tydliga normer vilket gör att 
de båda lärarna måste problematisera den. Den kollegiala relationen öppnar 
därmed också upp för elevers självreglering – att de som ansvarsfulla 
’kolleger’ i vissa avseenden styr sig själva. Här beskrivs den följsamma 
läraren även i relation till det ”gamla sättet” att undervisa, som inte ställer 
anspråk på nära relationer. Genom att Lena relaterar till det gamla sättet att 
undervisa formas i berättelsen delvis ytterligare en lärare som sätts i relation 
till den följsamma läraren. Det är en lärare som den följsamma läraren vill röra 
sig bort ifrån och som därmed blir den andre. 
 
Den följsamma läraren blir ett eftersträvansvärt ideal, men samtidigt ett ideal 
som inte alla lärare kan erövra. Vi lyssnar nu till gymnasieläraren Hannas 
berättelse om mötet med specialpedagogen. Hanna beskriver hur hon 
improviserar och har ett närvarande förhållningssätt till eleverna i under-
visningen. Detta improviserande förhållningssätt blir i Hannas berättelse 
obegripligt för specialpedagogen som vill samarbeta med henne: 

 
Specialpedagogen kom och sa att: ”Kan inte jag få vara med nu 
när du startar upp ett nytt tema?” Och då förutsätter ju hon att nu 
kommer det en lärare som har tänkt ut precis vad som kommer 
att ske. Och som ska tala om för eleverna att så här kommer det 
att se ut. Men jag vet inte riktigt än vad som kommer att hända. 
Jag har inget färdigproducerat papper där det står exakt vad 
eleverna ska göra. För det ser inte ut på det sättet, jag jobbar inte 
så. Det blir jättesvårt för henne [specialpedagogen]. (Ui2: Fokus-
gruppintervju Hanna, lärare gymnasieskola, 2008) 

 
Den följsamma läraren blir inte möjlig för specialpedagogen som inte genom-
gått lärarutbildningen i entreprenöriellt lärande och därmed inte förstår det nya 
sättet att arbeta.  
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synen på hur man arbetar, och när man arbetar. (Ii9: Intervju 
Bengt, lärare gymnasieskola, 2008) 

 
Den flexibilitet som Bengt eftersträvar handlar om att finnas tillgänglig för 
eleven oavsett tid och rum och att ständigt sätta elevers intresse och lärande i 
centrum. Denna tillgänglighet kan ses som ett ställföreträdande föräldraskap. 
Som förälder ’ska’ barnens väl och ve sättas främst, och det sker ett tänjande 
för att följa sina barns önskningar och för att ordna allt för barnets bästa. 
Samtidigt går den tillgänglighet den följsamma läraren tar form med också att 
förstå ur ett företagarperspektiv, där Bengt är leverantör och eleven kund. 
Tillgängligheten blir då ett uttryck för arbetet att tillfredsställa kunden. Genom 
att leverantörs- och kundrelationen också tar plats inom den kommunala 
skolan, för det tanken till hur nyliberala diskurser förändrar roller och 
relationer i utbildningskontexten, oavsett organisationsform, i såväl Sverige 
som i många andra delar av världen (jmf Connell, 2013). 

 
Ytterligare en tolkning är att Bengts berättelse handlar om en medarbetar-
relation, där han blir kollegan som gör sig tillgänglig för att lösa gemensamma 
uppgifter. Det sätter den följsamma lärarens ideal i fokus, att se eleven som 
medarbetare i en gemensam lärprocess och inte som mottagare av kunskap. 
Genom medarbetarrelationen får den följsamma läraren en typ av kollegial 
närhet till eleven. Det är också denna kollegiala närhet som Kristin, 
gymnasieeleven som jag berättade om i Kapitel 5, gav uttryck för. Lärarna 
som deltog i den första utbildningsomgången fick träffa Kristin och några av 
hennes kamrater för att lyssna till hur de upplevt att studera ett treårigt 
gymnasieprogram med entreprenöriellt lärande som pedagogisk idé. Kristin 
beskrev då relationen till den entreprenöriella läraren som ”ny” och som mer 
än en lärare- och elevrelation. Istället för de relationer som jag reflekterade 
över ovan, föräldrar/barn och leverantör/kund, beskrev Kristin relationen som 
”handledare, coach, kompis och arbetskamrat”. 
 
Nära relationer blir därmed en förutsättning för den följsamma läraren. Det 
blir även tydligt när vi nu möter Lena och Stefan, också gymnasielärare, som i 
en fokusgruppintervju just kommenterar sina relationer till eleverna: 

 
Lena: Man behöver inte ha en relation till sina elever när man 
undervisar på det gamla sättet. Här har vi alltså 90 relationer 
igång här inne. Och det sitter [förstärkningsuttryck] inte utanpå 
när de sitter i knäet på oss här inne hela tiden.  
Stefan: Och jag tror definitivt inte att det är hållbart att ha det så 
hela tiden. Det måste hända någonting.” (Ui1: Fokusgrupp-
intervju, lärare gymnasieskola, 2008). 

 



 

177 

Lena berättar att hon och kollegorna i arbetslaget har relationer med alla sina 
nittio elever. Den kollegiala relationen tar sig här i uttryck genom att eleverna 
ständigt rör sig i lärarnas arbetsrum och umgås med dem. Det är det som Lena 
relaterar till när hon beskriver att ”eleverna sitter i knäet på oss här inne hela 
tiden”. De nära relationerna med eleverna är en förutsättning och ideal men 
samtidigt en utmaning. Lena problematiserar de nära relationerna till eleverna 
när hon beskriver att ”det inte sitter utanpå när de sitter i knäet på oss”. Något 
som kan förstås som att hon saknar en viss distans till eleverna. Stefan 
problematiserar även han relationerna när han i sin tur påpekar att alla dessa 
nära relationer inte är hållbart för dem. Det är en relationsbeskrivning där den 
följsamma läraren tampas med att sätta sociala gränser i sitt ideal att vara 
följsam och nära eleven. Det synliggör en kamp för den följsamma läraren 
som här handlar om närhet och distans. Hur nära relation ska man ha till 
eleverna? Den ’nya relationen’ till eleven saknar tydliga normer vilket gör att 
de båda lärarna måste problematisera den. Den kollegiala relationen öppnar 
därmed också upp för elevers självreglering – att de som ansvarsfulla 
’kolleger’ i vissa avseenden styr sig själva. Här beskrivs den följsamma 
läraren även i relation till det ”gamla sättet” att undervisa, som inte ställer 
anspråk på nära relationer. Genom att Lena relaterar till det gamla sättet att 
undervisa formas i berättelsen delvis ytterligare en lärare som sätts i relation 
till den följsamma läraren. Det är en lärare som den följsamma läraren vill röra 
sig bort ifrån och som därmed blir den andre. 
 
Den följsamma läraren blir ett eftersträvansvärt ideal, men samtidigt ett ideal 
som inte alla lärare kan erövra. Vi lyssnar nu till gymnasieläraren Hannas 
berättelse om mötet med specialpedagogen. Hanna beskriver hur hon 
improviserar och har ett närvarande förhållningssätt till eleverna i under-
visningen. Detta improviserande förhållningssätt blir i Hannas berättelse 
obegripligt för specialpedagogen som vill samarbeta med henne: 

 
Specialpedagogen kom och sa att: ”Kan inte jag få vara med nu 
när du startar upp ett nytt tema?” Och då förutsätter ju hon att nu 
kommer det en lärare som har tänkt ut precis vad som kommer 
att ske. Och som ska tala om för eleverna att så här kommer det 
att se ut. Men jag vet inte riktigt än vad som kommer att hända. 
Jag har inget färdigproducerat papper där det står exakt vad 
eleverna ska göra. För det ser inte ut på det sättet, jag jobbar inte 
så. Det blir jättesvårt för henne [specialpedagogen]. (Ui2: Fokus-
gruppintervju Hanna, lärare gymnasieskola, 2008) 

 
Den följsamma läraren blir inte möjlig för specialpedagogen som inte genom-
gått lärarutbildningen i entreprenöriellt lärande och därmed inte förstår det nya 
sättet att arbeta.  

 

176 

synen på hur man arbetar, och när man arbetar. (Ii9: Intervju 
Bengt, lärare gymnasieskola, 2008) 

 
Den flexibilitet som Bengt eftersträvar handlar om att finnas tillgänglig för 
eleven oavsett tid och rum och att ständigt sätta elevers intresse och lärande i 
centrum. Denna tillgänglighet kan ses som ett ställföreträdande föräldraskap. 
Som förälder ’ska’ barnens väl och ve sättas främst, och det sker ett tänjande 
för att följa sina barns önskningar och för att ordna allt för barnets bästa. 
Samtidigt går den tillgänglighet den följsamma läraren tar form med också att 
förstå ur ett företagarperspektiv, där Bengt är leverantör och eleven kund. 
Tillgängligheten blir då ett uttryck för arbetet att tillfredsställa kunden. Genom 
att leverantörs- och kundrelationen också tar plats inom den kommunala 
skolan, för det tanken till hur nyliberala diskurser förändrar roller och 
relationer i utbildningskontexten, oavsett organisationsform, i såväl Sverige 
som i många andra delar av världen (jmf Connell, 2013). 

 
Ytterligare en tolkning är att Bengts berättelse handlar om en medarbetar-
relation, där han blir kollegan som gör sig tillgänglig för att lösa gemensamma 
uppgifter. Det sätter den följsamma lärarens ideal i fokus, att se eleven som 
medarbetare i en gemensam lärprocess och inte som mottagare av kunskap. 
Genom medarbetarrelationen får den följsamma läraren en typ av kollegial 
närhet till eleven. Det är också denna kollegiala närhet som Kristin, 
gymnasieeleven som jag berättade om i Kapitel 5, gav uttryck för. Lärarna 
som deltog i den första utbildningsomgången fick träffa Kristin och några av 
hennes kamrater för att lyssna till hur de upplevt att studera ett treårigt 
gymnasieprogram med entreprenöriellt lärande som pedagogisk idé. Kristin 
beskrev då relationen till den entreprenöriella läraren som ”ny” och som mer 
än en lärare- och elevrelation. Istället för de relationer som jag reflekterade 
över ovan, föräldrar/barn och leverantör/kund, beskrev Kristin relationen som 
”handledare, coach, kompis och arbetskamrat”. 
 
Nära relationer blir därmed en förutsättning för den följsamma läraren. Det 
blir även tydligt när vi nu möter Lena och Stefan, också gymnasielärare, som i 
en fokusgruppintervju just kommenterar sina relationer till eleverna: 

 
Lena: Man behöver inte ha en relation till sina elever när man 
undervisar på det gamla sättet. Här har vi alltså 90 relationer 
igång här inne. Och det sitter [förstärkningsuttryck] inte utanpå 
när de sitter i knäet på oss här inne hela tiden.  
Stefan: Och jag tror definitivt inte att det är hållbart att ha det så 
hela tiden. Det måste hända någonting.” (Ui1: Fokusgrupp-
intervju, lärare gymnasieskola, 2008). 

 



 

179 

Vi har väl sett någonstans att genom att släppa mycket som en 
sådan sak som en redovisningsform så kan vi fånga in alla. Tänk 
dig själv att du bestämmer som lärare att alla ska skriva en 
uppsats och [använda] den redovisningsformen. Hur många 
procent av eleverna kommer det att passa som redovisnings-
form? De kommer att vara klippt och skurna för uppgiften. Men 
så kommer vi att tappa en stor del av eleverna också, som skulle 
kunna prestera oerhört bra med ett annat redovisningssätt. Så 
genom att släppa på en normativ redovisningsform så fick vi 
med oss en större andel elever som gjorde uppgiften från början 
till slut. (Ui3: Fokusgruppintervju Bengt, lärare gymnasieskola, 
2008) 

 
Genom att individualisera undervisningen och släppa på den ”normativa 
redovisningsformen” där alla elever redovisar på samma sätt sker en viss upp-
luckring av synen på likvärdig bedömning. Elevernas prestationer och lärande 
bedöms utifrån olika ’måttstockar’. Detta ligger i linje med att den följsamma 
läraren effektiviserar lärandet och fokuserar på lärandet som medel istället för 
målet – inhämtning av ett visst kunskapsstoff. Valet av redovisningsform är 
således kopplat till nedtoning av betydelsen av ämneskunskap.  
 
Den följsamma läraren involverar således eleverna i de didaktiska besluten. Ur 
ett styrningsperspektiv kan detta förstås som att läraren styr genom elevens 
val. Genom att eleverna väljer arbets- och redovisningsmetoder är elevernas 
val drivande i lärprocessen. Dessa elevval kan kopplas till skolans uppdrag 
kring demokrati. Lindster-Norberg (2016a) diskuterar dock att dessa elevval 
snarare ligger i linje med ett demokratibegrepp som tillskrivits ny mening. 
Lindster-Norberg synliggör hur demokratibegreppet skiftat mening från att 
handla om kollektivets arbete för ett demokratiskt samhälle till att istället 
handla om möjligheten till att göra egna individuella val.  

 
Den följsamma läraren kan också förstås i termer av gränser. Genom att 
läraren planerar undervisningen på plats och i samarbete med eleverna, suddas 
gränsen mellan planering och genomförande ut. Till viss del kan även detta 
förstås som en förskjutning i synen på kunskap. Det är en förskjutning från en 
stabil syn på kunskap med ett visst kunskapsstoff som ska läras till förmån för 
en relativ syn på kunskap. Den relativa synen innebär att vad som ses som 
kunskap ständigt är under omförhandling (jmf Burr, 1995/2000). Det spontana 
formandet av lärprocessen tillsammans med eleverna blir en förutsättning för 
att kunna involvera eleverna i besluten och styra genom deras val.  

 
Den ansvarsförskjutning som sker från lärare till elev när den följsamma 
läraren involverar eleverna i de didaktiska besluten vad gäller undervisnings-
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Den följsamma läraren är också inriktad på att fostra elevers kompetenser. 
Dessa kompetenser uttrycks inte explicit i lärarnas berättelser men de kan 
läsas fram utifrån hur den följsamma läraren agerar. Lärarens ideal att följa 
elevernas intressen och göra eleverna delaktiga i beslut som rör under-
visningen innebär att de kompetenser som stimuleras är förmåga att ta beslut, 
ansvar och ökad självmedvetenhet. Det senare genom att eleverna utvecklar 
och blir medvetna om sina intressen. Genom en typ av kollegial relation till 
eleverna utvecklar den följsamma läraren även elevernas relationella 
kompetens genom att de får träna på att relatera till läraren såsom en äldre 
kollega. 
 
Sammanfattningsvis tar den följsamma läraren form med fokus på under-
visningsprocessen där lärandet blir ett medel snarare än ett mål. Här sker 
således en viss nedtoning av vikten av att förmedla en viss ämneskunskap. 
Idealet för den följsamma läraren är just att vara följsam, men då att vara 
följsam med den individuella eleven och dennes intressen och vilja. 
Följsamheten förutsätter också en mer kollegial relation och en kollegial 
närhet till eleven. Den följsamma läraren tar således form med idealet om 
eleven som medarbetare vilken förväntas bli bättre på att reglera sig själv och 
ta ansvar. 

Den följsamma läraren – om ansvar och gränser: 
Analys 3 
I analysen av den följsamma lärarens fokus och ideal är ansvar ett åter-
kommande tema, men där berördes också relationer och gränssättande. I detta 
avsnitt utforskar jag hur ansvar och gränser formar den följsamma läraren. 
Frågor som jag nu ställer är vilket ansvar som tas, vilket ansvar som förskjuts 
samt vilka gränser som sätts, tänjs och överskrids.  

 
Ni träffade nyss Göran och Jenni (inledningen samt bl a citat Ii7, Ii8), och i 
deras berättelser är det tydligt att den följsamma läraren anpassar sig till 
elevers intressen och vilja när de frågar eleverna vilket ämne de vill arbeta 
med, mot vilka mål och hur. Detta kan förstås i termer av ansvar. Genom att 
inkludera eleverna i vad de ska lära sig, vilka metoder som ska användas, och 
mot vilka mål lärandet ska kopplas, sker en didaktisk ansvarsförskjutning från 
lärare till elev. Den didaktiska ansvarsförskjutningen sker genom att eleverna 
involveras i upplägget och organiseringen av lärandet men också genom att de 
får vara delaktiga i att bestämma hur redovisningen ska ske. Bengt förklarar 
vid en fokusgruppintervju hur överlämnandet av valet av redovisningsform till 
eleverna kan ses som ett sätt att individualisera undervisningen: 
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Vi har väl sett någonstans att genom att släppa mycket som en 
sådan sak som en redovisningsform så kan vi fånga in alla. Tänk 
dig själv att du bestämmer som lärare att alla ska skriva en 
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kunna prestera oerhört bra med ett annat redovisningssätt. Så 
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till slut. (Ui3: Fokusgruppintervju Bengt, lärare gymnasieskola, 
2008) 
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Den följsamma lärarsubjektiviteten 
Utifrån de tre analysstegen sammanfattar jag hur den samarbetande lärar-
subjektiviteten produceras och analyserar vilka diskurser som används som 
konstituerande resurser. Jag inleder med att sammanfatta den följsamma 
lärarsubjektiviteten. 
 
Den följsamma lärarsubjektiviteten är processinriktad och har en förmåga att 
snabbt ställa om och respondera på eleverna. Läraren bygger undervisningen 
utifrån elevernas intressen och motivation genom att självsäkert berätta för 
eleverna om det nya arbetsområdet, och ställer sedan frågor till eleverna som: 
”Vad vill ni göra? Vad är ni intresserade av? Hur vill ni arbeta? Hur vill ni 
redovisa?” Ambitionen är att lyssna in vad som rör sig i elevernas livsvärld 
och att projekt ska kännas angelägna och få verklighetskoppling. Den 
följsamma lärarsubjektiviteten produceras som modig och lyhörd. Någon som 
släpper läroböckerna där lärobokförfattaren styr kurs och/eller ämnes-
innehållet för att istället använda andra resurser (t ex tidningar, personer, 
annan litteratur) flexibelt utifrån elevernas önskemål och inriktning.  
 
Lärarsubjektiviteten är följsam och släpper den egna planeringen för att följa 
eleverna så länge som de arbetar utifrån kursens mål. Eleverna kan också få 
’löpa amok’ där läraren efter avslutat moment bedömer vilka mål och kriterier 
som uppnåtts. Denna lärarsubjektivitet är också flexibel gentemot sin egen och 
elevers tid, och öppnar upp ramarna både vad gäller tid med eleverna i sitt eget 
ämne och när det gäller sin egen tid med eleverna. Allt arbete med eleverna 
behöver heller inte göras under skoltid eller i skolan.  
 
Den följsamma läraren är den andra subjektiviteten som är möjlig att anta för 
att ta positionen som den entreprenöriella läraren. Det är en subjektivitet som 
kan ses konstitueras utifrån diskurser som rör gränsöverskridande och 
flexibilitet (Garrick & Usher, 2000; Pongratz & Voβ, 2003). Den följsamhet 
och anpassningsbarhet till elevers vilja och intressen som denna lärar-
subjektivitet produceras med gör att flexibilitetsdiskursen tydligt används som 
konstituerande resurs. Denna lärarsubjektivitet ska inte bara vara anpassnings-
bar och flexibel utifrån de ny krav och förmågor som förväntas produceras i 
skolan, utan också vara anpassningsbar och flexibel utifrån deras med-
arbetande elevers intressen och önskemål. Detta gränsöverskridande menar 
Pongratz och Voβ (2003) pågår på många arbetsplatser idag. Det tar sig för 
anställda i uttryck genom att gränser för tid, plats, innehåll, samarbeten mm 
luckras upp i flexibilitetens namn. Den följsamma lärarsubjektiviteten således 
både bygger på och förstärker nyliberala ideal i skolan som arbetsplats.  
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processen innebär samtidigt en omförhandling av gränserna mellan lärarrollen 
och elevrollen. I denna omförhandling görs eleven till lärarens medarbetare 
och kollega genom att vara delaktiga i upplägget av undervisningen. Samtidigt 
görs den följsamma läraren också i vissa fall till elev när den medarbetande 
eleven förmedlar erfarenheter och kunskaper som de erövrat från valda 
inriktningar. Detta innebär att den sociala gränsen mellan lärarrollen och 
elevrollen tänjs och till viss del också suddas ut. Samtidigt innebär det också 
att den följsamma läraren ser eleven som kompetent och kapabel, och som i 
linje med det ger eleven både befogenheter och ansvar. Detta ligger också i 
linje med de kompetenser som den följsamma läraren implicit fokuserar på: 
ansvarstagande och beslutförmåga. 

 
Den följsamma lärarens strävan att vara tillgänglig för eleverna oavsett tid och 
rum innebär även att andra gränser löses upp. Bengt berättar här om hur han 
bistår sina elever när de arbetar med ett projekt för att samla in pengar till en 
skolresa. Han är tillgänglig för dem även under kvällar, helger och lediga 
dagar. Det är således gränsen mellan arbetstid och fritid som löses upp:  

 
Där var det eleverna som drev. Det var jag, lärare på [gymnasie-
program] och några till som var involverade där. Men oj vad vi 
stod i bakgrunden för deras prestationer. Men vi var med Alltid. 
Och det blev många helger, kvällar och lediga dagar. Men… att 
få se vad som hände med eleverna [hur de växte gjorde det värt 
det]. Och få se åtta elever dra in 100 000 på fem månader.”  
(Ui4: Fokusgruppintervju Bengt, lärare gymnasieskola, 2008) 

 
Att ständigt vara närvarande är således effekten/konsekvensen av den följ-
samma lärarens anpassning till elevens val. Dock är inte alla val möjliga då 
eleverna inte kan välja bort det fria valet utan ständigt deltar som lärarens nära 
medarbetare. Den omförhandling av lärare- elevrelationen som pågår när den 
följsamma läraren tar form kan förstås som en produktiv makt, där eleverna 
blir aktiva medproducenter i undervisningsprocessen (jmf Foucault, 1980). 
Eleverna får således egenmakt som medarbetare till den följsamma läraren.  
 
Sammanfattningsvis tar den följsamma läraren form genom en didaktisk 
ansvarsförskjutning för undervisningsprocessen till eleven. Samtidigt tar den 
följsamma läraren även gestalt genom en kollegial relation till eleven. Det 
innebär att den följsamma läraren tar gestalt med att tänja och till viss del 
upplösa sociala gränser rörande lärare- och elevrollerna. 
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kan kopplas till den nya förståelsen av demokratibegreppet. Rose (1989/1999) 
länkar styrning genom medborgarnas/individernas fria val till en nyliberal 
styrningsmentalitet, vilket gör att elevens individuella val också är en del i att 
förstärka nyliberala diskurser i skolan. Det gör i sin tur att den följsamma 
lärarsubjektiviteten, trots att den tydligt inspireras av nyliberala diskurser 
(flexibilitet, potential, performativitet och en nyare förståelse av demokrati-
begreppet) ändå till viss del är motstridig genom att även inspireras av en 
’äldre’ demokratidiskurs. Det gör att denna subjektivitet till viss del är töjbar, 
och ger ett visst utrymme för olika sätt att vara och agera som lärare.  
 
Omförhandlingen av relationen till eleven och den anpassningsbarhet till 
eleven/eleverna som den följsamma läraren produceras genom är en tydlig 
effekt av entreprenöriellt lärande. I detta fall går det att koppla den följsamma 
lärarsubjektiviteten till att den entreprenöriella läraren är den som har en ”äkta 
relation” till sina elever och är den närvarande läraren istället för den som 
”spelar lärarrollen” (se Kapitel 5). Att vara närvarande och fokusera på att 
forma undervisningsprocessen här och nu, och att lära eleverna att lära sig 
snarare än lära sig ett visst kunskapsstoff, gör att den följsamma lärar-
subjektiviteten även ligger i linje med diskursen om livslågt lärande (jmf Fejes 
& Nicolle, 2008). Den produceras därmed med en nedtoning av betydelsen av 
ämneskunskap eller en insikt om att kunskap alltid är omförhandlingsbar. 

Den individformande lärarens narrativ: Analys 1 
För att stifta bekantskap med den tredje lärarsubjektiviteten får ni nu träffa 
lärarna Marita och Frida, båda lärare i naturorienterande ämnen i grundskolans 
år 7-9. Jag träffar Marita på skolan där hon arbetar för en enskild intervju 
senvintern 2009. Vid intervjun reflekterar Marita över problemet med att 
entreprenöriellt lärande lätt enbart associeras till att vara ämnesövergripande 
projekt. Marita förklarar för mig att hon och hennes kollegor återkommande 
missar att sätta sina elevers kompetenser och egenskaper i fokus, men att de 
kämpar med att ställa om och göra det:  
 

Jag vet ju att det är hårt arbete men samtidigt är det inspirerande 
på något sätt att se eleverna utifrån andra aspekter. Vi ser ju 
eleverna varje dag. Men då tänker man ändå kanske… det här är 
ju mer kompetenser som gör dem mer som personer. [Marita drar 
efter andan och försöker förklara]. Man ser andra personliga 
egenskaper hos eleverna. Istället för att bara bry sig om 
[ämneskunskaper], nu låter jag ganska krass så här, antingen 
eller. 
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Denna lärarsubjektivitet konstrueras också som en eftersträvansvärd norm som 
inte ifrågasätts, men samtidigt som en subjektivitet som är svår att erövra. 
Subjektiviteten kan därmed ses som attraktiv för lärare men samtidigt onåbar. 
Utifrån hur denna subjektivitet konstitueras till anpassningsbarhet och töj-
barhet kan frågan ställas om lärarsubjektiviteten någonsin kan bli tillräckligt 
flexibel och därmed möjlig att uppnå även för de lärare som prövar och antar 
den. Ur ett nyliberalt perspektiv kan flexibilitetsdiskursen kopplas till den 
diskurs rörande potential som Costea et al (2012) identifierar som tema i kon-
struktionen av anställningsbarhet. Costea et al menar att arbete representeras 
som en process som frigör och mobiliserar subjektets inre förmågor och som 
en väg att hitta sitt rätta väsen. Det innebär att det nyliberala subjektet hela 
tiden konstrueras att alltid vara kapabel att bli mer än vad det redan är, att 
subjektet hela tiden kan bli än mer anpassningsbar och gränsöverskridande.  
Det är också genom denna anpassningsbarhet till eleven som denna sub-
jektivitet kan förstås som performativ. Detta genom att denna lärares fokus på 
lärande som medel innebär en effektivisering av kunskapsprocessen (jmf Ball, 
2003). Samtidigt innebär denna anpassningsbarhet också att den ’inre rösten’ 
behöver väckas där det nyliberala subjektet övergår till ett företagsamt jag som 
förhandlar med sina egna gränser (Bröckling, 2005; Berglund, 2013). 
 
Den följsamma lärarsubjektiviteten produceras med elever som medarbetare, 
vilka ges både makt, inflytande och ansvar. Det innebär att elever görs del-
aktiga i att påverka undervisningen. Det sker därmed en omförhandling av en 
professionell autonom lärarsubjektivitet där lärare själva ansvarar för lektions-
upplägg och genomförande. Detta går i linje med Bragg (2007) som visar hur 
elever gavs egenmakt, inflytande och ansvar (”empowered”) och gjordes 
delaktiga som utvärderare av undervisningsprocessen. Eleverna som Bragg 
studerade var däremot inte involverade i entreprenörskapsundervisning, utan 
deltog i undervisningens kvalitetsarbete. Den följsamma läraren är således ett 
exempel på att denna omförhandling av lärarrollen inte enbart pågår genom 
entreprenörskapsdiskursen, utan även genom diskurser som kvalitet (jmf 
Bröckling, 2015).  
 
Denna subjektivitet produceras med mycket fokus på elevers med-
bestämmande, vilket jag tidigare kopplat till demokrati. Som jag tidigare 
nämnde synliggör Lindster-Norberg (2016a) hur demokratibegreppet i svensk 
skola skiftat mening från att handla om kollektivets arbete för ett demokratiskt 
samhälle till att istället handla om individens möjlighet till fria val. På så sätt 
underordnas det folkstyrda demokratiska samhället och individen sätts i 
förgrunden. Den följsamma lärarsubjektiviteten produceras med två typer av 
val. Den ena typen rör medbestämmandet av den gemensamma undervisnings-
processen och kan kopplas till en tidigare förståelse av demokratibegreppet. 
Den andra typen av val rör mer eleven som individ och dennes intressen, och 
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eller. 
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genom att låta eleverna pröva på egen hand står bakom sina elever snarare än 
att stå framför dem eller bredvid dem i undervisningssituationer. 

Den individformande lärarens fokus och ideal: 
Analys 2 
Vad är då den individformande lärarens ideal och vad fokuserar denna lärare 
på? I detta andra steg av analysen får ni nu återigen möta Ragnar, Felicia och 
Frida som är verksamma på grundskolans år 7-9. Det var Frida ni träffade i 
den individformande lärarens narrativ. Ni får också möta gymnasieläraren 
Bengt igen, nu tillsammans med sina kollegor Emma, Kristin och Anna. 
Dessutom möter ni också Malin och Sven som också är gymnasielärare men 
verksamma vid en annan skola. 
 
Jag låter Frida fortsätta att reflektera över vad entreprenöriellt lärande är, och 
vi lyssnar till hur hon beskriver det som ett förhållningssätt där hon tränar 
elevernas förmågor och kompetenser: 

 
Det [entreprenöriellt lärande] är ett förhållningssätt. Att jag ska 
träna deras [elevers] förmågor och kompetenser och synliggöra 
det för dem. Att det de kan och det de gör vill någon ta del av 
och lyssna på. Och helst se till att de vågar och kan, och inte bara 
får rätt svar på allting. Om det nu finns [ett rätt svar]. Så det 
handlar inte så mycket om en metod eller arbetssätt bara, utan 
det är mer en inställning hos mig som lärare egentligen. Så det är 
väl det som det entreprenöriella lärandet handlar om. (Ii10: 
Intervju Frida, lärare grundskola, 2011) 

 
Frida är i sin berättelse fokuserad på att utveckla elevers kompetenser. Både 
Marita och Frida använder begreppen förmågor och kompetenser men Marita 
använder även begreppet egenskaper. Egenskaper använder hon för något 
eleverna har, medan förmågor och kompetenser är utvecklingsorienterat och 
något som kan tränas. Huruvida en utvecklad kompetens kan ses om en egen-
skap eller om egenskapen är något man föds med är dock svårtolkat. Vari 
skillnaden ligger mellan förmågor och kompetenser är också oklart. Jag kan 
dock konstatera att alla tre begreppen (förmågor, kompetenser och egen-
skaper) är viktiga för den individformande läraren. Liksom tidigare utgår jag 
ifrån att idén om kompetenser är hämtad från utbildningen i entreprenöriellt 
lärande, och att det rör sig om en handlingsförmåga i relation till en viss 
uppgift, situation eller kontext (se Kapitel 5).  

 
Det är heller inte vilka kompetenser som helst som ska utvecklas. I Fridas 
berättelse vill hon fostra elever som är ”modiga och kan”. Lyssnar vi till 
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Marita avbryter sig och skrattar men forsätter sedan att utveckla resonemanget 
kring elevers kompetenser och använder nu begreppet förmågor:  

 
Alltså att man utvecklar de förmågorna hos eleverna istället för 
att tänka: men du måste kunna fotosyntesen. [Marita skrattar 
igen]. För det är ju ganska tråkigt. Jag har i och för sig alltid 
försökt att ha goda relationer med mina elever. Har försökt att 
vara en god förebild och hitta bra arbetssätt och så där, men nu 
blir det mer påtagligt. Och jag tror att det är väldigt viktigt att 
fler tänker på de egenskaperna som de har hela livet.  

 
På samma sätt återkommer Frida till elevers förmågor när hon ger sig i kast 
med att förklara för mig vad entreprenöriellt lärande är för henne. Jag träffade 
henne första gången för en enskild intervju 2011 – två år efter att hon deltog i 
utbildningen i entreprenöriellt lärande. Frida beskriver entreprenöriellt lärande 
som ett förhållningssätt, och att det egentligen inte är så stor skillnad mot hur 
hon arbetade tidigare:  
 

Alltså att tänka på hur kan jag försöka… så mycket som det går 
då… att jobba på elevernas intressen och deras styrkor och för-
mågor egentligen. Och locka in dem i jobbet vi gör i skolan. För 
mig så handlar det om ett förhållningssätt. Att inte bara se att vi 
jobbar med kunskapsinmatning i skolan utan utvecklar elevernas 
tilltro till sin egen förmåga: Jag kan om jag vill, och behöver jag 
söka mer kunskap så löser jag det. Att man kan känna sig trygg 
till slut att stå på egna ben och klara tillvaron. Och då måste jag 
ju ge dem förutsättningarna i skolan att få pröva det, att få testa 
det.  

 
Fridas berättelse handlar delvis om att vara följsam till elevers intressen. Det 
viktiga för både Marita och Frida är dock att fostra eleverna i deras sätt att 
vara, snarare än att använda all energi till att lära dem kunskapsstoff. Marita 
och Frida uttrycker detta i termer av att de vill arbeta med elevernas egen-
skaper, förmågor och kompetenser. Frida utvecklar vilka förmågor det handlar 
om och lyfter elevers tilltro till den egna förmågan. För henne och Marita är 
det angeläget just att fostra eleverna och då som trygga, initiativtagande och 
självständiga elever. Den lärare som tar gestalt här är den individformande 
läraren.  
 
Den individformande läraren tar form med fokus på att fostra eleverna i deras 
sätt att vara och med en nedtoning av betydelsen av kunskap. Detta till förmån 
för att utveckla elevers kompetenser och förmågor. Här tar en lärare form som 
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eleverna att ta ansvar för sådant som andra bestämt ger han uttryck för att 
fostran av självgående elever är en utmaning. Den individformande läraren har 
dock förmågan att klara detta genom att ”trycka på de rätta knapparna”. Pratet 
om dessa knappar för tanken till början på förra århundradet och diagnosen 
hysteri som kvinnor fick. Genom en förlösare (manlig läkare) som kunde 
trycka på rätt knappar på kvinnan kunde hennes galenskap försvinna (Enquist, 
2004). Här är dessa ’knappar’ sammankopplade till elevens lust att motivera 
sig. Det är genom den egna motivationen som drivkraft som eleverna ska bli 
självgående och då genom att den individformande läraren utgår från 
elevernas egen vilja och intressen. Knapparna blir ett uttryck för lärarnas 
förmåga att starta processer hos eleverna. Det går att förstå som att den 
individformande läraren inte relaterar till eleverna som subjekt, utan som 
objekt. Genom att trycka på knapparna startar en process hos eleverna och 
deras beteende kan korrigeras. 
 
Den individformande lärarens elevideal ställs i relation till den välanpassade 
eleven med höga betyg. Vid en fokusgruppintervju på en av gymnasieskolorna 
problematiseras det ’gamla’ elevidealet och relateras till som en ”skolskada”. 
Begreppet skolskada har lärarna hämtat upp från utbildningen i entre-
prenöriellt lärande. Där kopplas begreppet även till begreppet ”inlärd hjälp-
löshet” (se Kapitel 5). Den typ av aktivitet som lärarnas diskussion handlar om 
är också hämtad från utbildningen i entreprenöriellt lärande och är en typ av 
kickoff aktivitet som ska genomföras vid terminsstart. Vi möter nu Bengt och 
hans kollegor Emma, Kristin och Anna i en intensiv berättelse om den elev 
som de betecknar som skolskadad: 

 
Emma: Jag tänker på Alva till exempel som är väldigt skol-
skadad. Extremt…  
Anna: … välanpassad.  
Emma: Men som nu faktiskt uppskattar det här. Hon är mindre 
och mindre förvirrad per dag. Hon tyckte nog att det var hemskt 
konstigt.  
Bengt: Hon var verkligen det, hon gav uttryck för det i början.  
Kristin: Hon var verkligen arg när vi skulle ha kickoff på 
[temanamn]. Det var den här dagen när eleverna skulle komma 
in och ha bindlar för ögonen, och så skulle de få känna på olika 
saker och få smaka på olika saker. Och det var jättemånga som 
vägrade. De verkligen vägrade för de vågade inte, och särskilt 
hon. Hon frågade: ”Ja på vilket sätt hänger det här ihop med vårt 
kursmål egentligen?” Och då kunde jag ju förklara för henne att 
forskning har visat och så. Och drog till med något som jag läst 
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Felicia, läraren i naturorienterande ämnen och matematik, återkommer ett 
liknande ideal. Jag intervjuar henne på hennes skola efter det första 
utbildningstillfället. Felicia berättar att hon vill se mer kreativitet, framåtanda 
och vilja hos eleverna:  
 

Tanken är att det här ska leda till… jag vill att det ska finnas mer 
kreativitet, framåtanda och vilja hos ungdomar. Att de själva ska 
bli medvetna om den egna rollen för att kunna få någonting, för 
ingenting är gratis i livet. (Ii11: Intervju Felicia, lärare 
grundskola, 2009) 

 
Detta fokus på kompetenser och egenskaper såsom kreativitet, framåtanda och 
mod ligger i linje med entreprenörskapsforskningens försök att identifiera 
entreprenören genom utmärkande kompetenser och egenskaper (jmf t ex 
Filion, 1997; Landström, 2000). Detta intresse för egenskaper och kom-
petenser har anammats i utbildning för entreprenörskap och nu med syfte att 
istället utveckla dessa och liknande kompetenser hos alla elever (jmf Dahlstedt 
& Hertzberg, 2012). Den individformande läraren kopplas således till den 
konventionella synen på entreprenörskap genom att fostra en speciell individ 
(jmf Berglund, 2007), den entreprenöriella eleven och medborgaren (jmf 
Lindster Norberg, 2016a; Axelsson, 2017).  
 
Den individformande lärarens ideal är just den entreprenöriella eleven. Det är 
en elev som är ansvarstagande och självständig, och som drivs av den egna 
motivationen. Detta kommer till uttryck när Ragnar återigen reflekterar över 
entreprenöriellt lärande: 
 

Men bränslet där är väl att man hittar elevernas egen motivation. 
Alltså man tar ju ansvar för sådant man tycker är intressant och 
roligt. Då är det ju mycket lättare att ta ansvar, när jag själv vill. 
Att ta ansvar för något som någon annan bestämmer att jag ska ta 
ansvar för och som jag själv inte är ett dugg intresserad av… det 
är ju mycket svårare. Och det är väl där någonstans det ligger en 
nyckel tror jag… om man hittar de här knapparna att trycka på 
som startar en process i eleverna. Med intressen och motivation 
osv. Då ger sig mycket självt. (Ii12: Intervju Ragnar, rektor 
grundskola, 2009) 

 
Eleven ska vara självgående och ta initiativ och ansvar för sin utbildning, och 
inte manas på av lärare. Drivkraften till att ta detta ansvar är att den 
entreprenöriella eleven gör saker för sin egen och inte för någon annans skull. 
Drivkraften är således inte relationell utan mer kopplad till individen själv och 
dess strävan att utveckla sin potential. När Ragnar beskriver att det är svårt för 
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eleverna att ta ansvar för sådant som andra bestämt ger han uttryck för att 
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trycka på rätt knappar på kvinnan kunde hennes galenskap försvinna (Enquist, 
2004). Här är dessa ’knappar’ sammankopplade till elevens lust att motivera 
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självgående och då genom att den individformande läraren utgår från 
elevernas egen vilja och intressen. Knapparna blir ett uttryck för lärarnas 
förmåga att starta processer hos eleverna. Det går att förstå som att den 
individformande läraren inte relaterar till eleverna som subjekt, utan som 
objekt. Genom att trycka på knapparna startar en process hos eleverna och 
deras beteende kan korrigeras. 
 
Den individformande lärarens elevideal ställs i relation till den välanpassade 
eleven med höga betyg. Vid en fokusgruppintervju på en av gymnasieskolorna 
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hans kollegor Emma, Kristin och Anna i en intensiv berättelse om den elev 
som de betecknar som skolskadad: 

 
Emma: Jag tänker på Alva till exempel som är väldigt skol-
skadad. Extremt…  
Anna: … välanpassad.  
Emma: Men som nu faktiskt uppskattar det här. Hon är mindre 
och mindre förvirrad per dag. Hon tyckte nog att det var hemskt 
konstigt.  
Bengt: Hon var verkligen det, hon gav uttryck för det i början.  
Kristin: Hon var verkligen arg när vi skulle ha kickoff på 
[temanamn]. Det var den här dagen när eleverna skulle komma 
in och ha bindlar för ögonen, och så skulle de få känna på olika 
saker och få smaka på olika saker. Och det var jättemånga som 
vägrade. De verkligen vägrade för de vågade inte, och särskilt 
hon. Hon frågade: ”Ja på vilket sätt hänger det här ihop med vårt 
kursmål egentligen?” Och då kunde jag ju förklara för henne att 
forskning har visat och så. Och drog till med något som jag läst 
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Felicia, läraren i naturorienterande ämnen och matematik, återkommer ett 
liknande ideal. Jag intervjuar henne på hennes skola efter det första 
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och vilja hos eleverna:  
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bli medvetna om den egna rollen för att kunna få någonting, för 
ingenting är gratis i livet. (Ii11: Intervju Felicia, lärare 
grundskola, 2009) 

 
Detta fokus på kompetenser och egenskaper såsom kreativitet, framåtanda och 
mod ligger i linje med entreprenörskapsforskningens försök att identifiera 
entreprenören genom utmärkande kompetenser och egenskaper (jmf t ex 
Filion, 1997; Landström, 2000). Detta intresse för egenskaper och kom-
petenser har anammats i utbildning för entreprenörskap och nu med syfte att 
istället utveckla dessa och liknande kompetenser hos alla elever (jmf Dahlstedt 
& Hertzberg, 2012). Den individformande läraren kopplas således till den 
konventionella synen på entreprenörskap genom att fostra en speciell individ 
(jmf Berglund, 2007), den entreprenöriella eleven och medborgaren (jmf 
Lindster Norberg, 2016a; Axelsson, 2017).  
 
Den individformande lärarens ideal är just den entreprenöriella eleven. Det är 
en elev som är ansvarstagande och självständig, och som drivs av den egna 
motivationen. Detta kommer till uttryck när Ragnar återigen reflekterar över 
entreprenöriellt lärande: 
 

Men bränslet där är väl att man hittar elevernas egen motivation. 
Alltså man tar ju ansvar för sådant man tycker är intressant och 
roligt. Då är det ju mycket lättare att ta ansvar, när jag själv vill. 
Att ta ansvar för något som någon annan bestämmer att jag ska ta 
ansvar för och som jag själv inte är ett dugg intresserad av… det 
är ju mycket svårare. Och det är väl där någonstans det ligger en 
nyckel tror jag… om man hittar de här knapparna att trycka på 
som startar en process i eleverna. Med intressen och motivation 
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När gymnasieläraren Malin i en enskild intervju reflekterar över sina ut-
maningar med entreprenöriellt lärande handlar de om att hon inte längre får 
lära ut utan att lärandet ska ske utifrån elevens egen drivkraft. Något som 
också ligger i begreppet entreprenöriellt lärande. Hon gör denna reflektion i 
samband med att hon relaterar tillbaka till utbildningen i entreprenöriellt 
lärande och att hon där lärt sig att eleverna själva ska driva projekt och söka 
information:  

 
Just det här att tänka om. Att man inte får ge information till 
eleverna, utan att de måste hitta all information själva. Och jag 
vet… som inom svenskan med litteraturkunskap och historia och 
kärnämnen, om jag kommer att undervisa i det, det finns ju så 
otroligt mycket information. Hur vet eleverna att de hittar 
information som är lämplig. Och hur vet man att eleverna lyckas 
sålla. För om vi ska göra projekt där första världskriget ingår på 
något sätt, de kan inte läsa om vad som hände varje dag i varje 
deltagande makt som var med. Eleverna kan ju omöjligt sitta och 
läsa om det. Då blir det väl åter att man får fråga: vad vill ni 
veta? Så får ni leta reda på det helt enkelt. Det var mest där som 
jag låste mig. Det är lätt att det blir för stort när elever arbetar… 
[elever har svårt att avgränsa sig]… det är väl det som vi får lära 
dem i årskurs ett, att kunna avgränsa sig. Ställa relevanta frågor. 
Och misslyckas. (Ii13: Intervju Malin, lärare gymnasieskola, 
2008) 

 
Malin arbetar med att inta en ny roll som lärare – som en coachande lärare – 
och då ställa frågor istället för att inta föreläsarrollen och besvara frågor som 
hon gjort tidigare. Istället för att lära ut och hjälpa eleverna genom att sätta 
ramar ska eleverna själva ta ansvar för sitt lärande. Denna ansvarsförskjutning 
till eleverna förutsätter en omförhandling av relationen mellan elev och lärare. 
Denna nya relation innebär en viss distans till eleven och är inte helt 
oproblematisk. Ni möter nu återigen Kristin i fokusgruppintervjun där hon 
reflekterar över att en av eleverna upplever att lärarna inte längre bryr sig om 
dem. Detta handlar just om lärarnas nya förhållningssätt och denna distans 
mellan lärare och elev: 
  

Jag har fått en elev att reagera, som skriver i sin IUP 
[individuella utvecklingsplan]: ”Det känns ibland som att ni inte 
bryr er vad vi gör, om vi är här eller inte.” Det är ju intressant för 
det är ju också en fråga man får: ”Är det så att ni inte bryr er?” 
Då får man ta ett snack med den eleven. ”Det är ju klart att vi 
bryr oss. Vi vill ju veta att det går bra, men det är ju du själv som 
bestämmer vad du gör, det kan inte jag bestämma åt dig.” Så då 
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någonstans, det här med den närliggande utvecklingszonen, att 
man ska bredda sin utvecklingszon.  
Emma: Trygghetszon.  
Kristin: Ja trygghetszon var det ju. Man lär sig ju mer man vågar 
utmana sina trygga zoner. Så hänvisade jag just till forskning, att 
det varit forskning på detta. Ju mer jag pratade om forskning, 
undersökningar och resultat, ju mer ahhaa… och tillslut så 
knatade hon iväg. Det var så roligt för det var så viktigt för 
henne att det inte bara var något som vi hade hittat på. Lek. Utan 
hon ville verkligen se att det fanns en mening med det vi hade 
hittat på.  
Emma: hon har alltså skrivit i sin IUP [individuella utvecklings-
plan] att hon tycker att det är bättre att ha stora sjok än att ha små 
läxor som de hade i grundskolan.  
Jag: Hur var hon då ifrån början? 
Emma: Vad ska vi göra nu? Vad ska vi göra då? vad gäller här?  
Anna: Ambitiös elev med höga betyg.  
Emma: Som Peter [utbildaren i entreprenöriellt lärande] skulle 
säga, rejält skolskadad. (Ui5: Fokusgruppintervju, lärare 
gymnasieskola, 2008) 

 
Eleven Alva ses som mycket skadad av sin tidigare utbildning då hon vill veta 
vad eleverna ska göra och vad som gäller under lektionen. Det är en elev som 
är självgående i den aspekten att hon, utifrån lärarens instruktioner och 
kursmål, arbetar hårt för att få goda betyg. Ett sätt att förstå varför den väl-
anpassade eleven förskjuts till förmån för den entreprenöriella eleven är att det 
är en elev som är följsam läraren men som formas med avsaknad av mod, 
initiativkraft och självständighet. Det stämmer dock inte då Alva är mycket 
modig och vågar ifrågasätta lärarnas val av aktivitet. Snarare kan den väl-
anpassade eleven utifrån citatet förstås i termer av sammanhang. Eleven vill 
veta vilka ramar som gäller och hur aktiviteten hänger samman med målen, d 
v s hur sammanhanget ser ut för att undervisningen ska bli begriplig. Med den 
logiken blir den självgående entreprenöriella eleven en elev som inte har 
behov av få ett sammanhang och ramar, utan finner tryggheten i det egna jaget 
och genom att skapa egna sammanhang. Den välanpassade elevens kritiska 
tänkande är heller inget lärarna är intresserade av. Med hjälp av lögnen och 
genom att relatera till forskning skapar de dock det sammanhang som Alva 
behöver. Alva återhämtar sig från sin skolskada och beskrivs som ”mindre och 
mindre förvirrad per dag”. Det gör det också tydligt att det inte är välkommet 
att kritisera entreprenöriellt lärande och därmed det pedagogiska valet. 
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191 

Detta är också en lärare som fokusar på prestation snarare än bildning 
(Bildung)51, eftersom fokus snarare ligger på effektivitet och nytta snarare än 
att förkovra sig och njuta av livet. Ju fler elever som fostras till att bli entre-
prenöriella dess bättre är läraren. Något som görs möjligt genom att entre-
prenöriellt lärande tar sin utgångspunkt i utveckling av elevers kompetenser 
snarare än utveckling av ämneskunskap och bildning. Det sker således en 
nedtoning av både ämneskunskap och kunskap för sin egen skull. Det är till 
exempel tydligt i Fridas berättelse ovan när hon berättar om att hon vill att 
eleverna ska våga och inte bara få rätt svar på allting. Läraren ifrågasätter 
samtidigt om det finns rätt svar, något som kan tolkas som att kunskap hos den 
individformande läraren blir relativ och att läraren därmed konstitueras utifrån 
postmoderna socialkonstruktionistiska diskurser med en relativ kunskapssyn 
(Burr, 1995/2000). Samtidigt besitter den individformande läraren rätt svar på 
hur eleverna bör vara och agera genom att veta vilka kompetenser de behöver 
utveckla. 

 
Sammanfattningsvis tar den individformande läraren gestalt med fokus på att 
fostra eleven som individ och således ligger fokus på målet att forma en 
självgående individ. Även om lärarnas beskrivningar över kompetenser och 
egenskaper skiljer sig lite åt, är målet att fostra den entreprenöriella eleven. 
Det är också det ideal denna lärare tar form med.  
 
Utifrån hur den individformande läraren gestaltas är de elevkompetenser som 
är i fokus ansvar, självständighet, drivkraft och förmågan att tro på och 
relatera till sig själv. Detta är också kompetenser som forskningen rapporterar 
om från andra skolor där de arbetar med en bredare syn på entreprenörskap i 
undervisningen (t ex Korhonen et al, 2011; Komulainen et al, 2012). Genom 
att den entreprenöriella eleven fostras med en egen motivation och drivkraft, 
som själv tar ansvar för skolarbetet, tar den individformande läraren också 
gestalt med ett ideal om en viss distans till eleven. Ytterligare ett ideal som 
den individformande läraren formas genom är prestation – att fostra så många 
entreprenöriella elever som möjligt. Betoningen på att fostra den entre-
prenöriella eleven medför även en nedtoning av vikten av ämneskunskaper. 
Denna lärare tar även form med modet att låta elever misslyckas – att inte bli 
klara med sina projekt och arbeten inom uppsatta ramar. 

                                                        
51 Bildung refererar till den tyska traditionen för utveckling av det egna jaget (self-cultivation), där 
utbildning och filosofi båda är kopplade till både personlig och kulturell mognad. Denna mognad 
handlar om en harmonisering av individens sinne och hjärta och en förening av personlighet och 
identitet inom det bredare samhället”. (Wikipedia, 2017b egen översättning) 
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kanske de har varit så vana att vara curlade, från alla håll och 
kanter. Så den tomhet som uppstår kanske de tolkar i ett första 
skede som att de [lärarna] bryr sig ju ändå inte. Men det gör vi 
ju, vi fortsätter ju att prata med dem. ”Hur går det? Hur gör du? 
Och hur har du valt?” (Ui6: Fokusgruppintervju Kristin, lärare 
gymnasieskola, 2008) 

 
Kristin beskriver en distans mellan lärare och elever som eleverna inte är vana 
vid och som bidrar till en form av tillfällig tomhet som eleven måste fylla med 
sig själv. Distansen blir också en förutsättning för att låta eleverna misslyckas. 
Det är misslyckandet som Malin lyfter allra sist i sin reflektion (citat Ii13) och 
då avser hon elevernas misslyckande. Det är ett tema som även återkommer i 
andra lärares berättelser, och det är direkt hämtat från utbildningen i 
entreprenöriellt lärande. Från utbildningen finns en berättelse om utbildnings-
aktörens egna elever. De fick datorer och ägnade ledig tid och lärarlösa 
lektioner åt att spela spel på dem. Tiden fick gå och de fick själva komma till 
insikt om konsekvenserna för skolarbetet istället för att lärarna manade på 
dem. Det är en berättelse som inspirerat lärare att göra likadant. Det är den 
berättelsen som Sven relaterar till när han reflekterar över att entreprenöriellt 
lärande kräver en omställning hos såväl lärare som elever. För honom är det 
viktigt att låta eleverna misslyckas med syfte att de själva ska lära sig att 
använda tiden rätt:  

 
Jag känner… efter att jag var första dagen i [namn på stad], det 
gick ju inte att sova, för huvudet gick ju på högtryck för att 
bearbeta. Det är ju så spännande, det är ju så många nya intryck. 
Och jag tror ju det att det är en inkörningsperiod. Eleverna har en 
inkörningsperiod, vi har en inkörningsperiod. Jag tror man får 
kalkylera med att det tar två–tre månader innan de förstår att 
utnyttja tiden, att utnyttja de här bitarna på rätt sätt. Och jag 
känner att det är viktigt att eleverna får misslyckas. De måste få 
göra det. (Ii14: Intervju Sven, lärare gymnasieskola, 2008) 

 
Att låta elever misslyckas är således en av den individformande lärarens 
metoder i undervisningen. Att entreprenöriellt lärande inkluderar miss-
lyckanden som metod har även observerats av Axelsson et al (2015) i deras 
studier av entreprenöriellt lärande i svensk förskola. Inga reflektioner görs 
dock över elevers olika förutsättningar och behov, och hur misslyckandet kan 
påverka dem. Misslyckandet är också något som tydligt förknippas med entre-
prenören och förmågan att ’kasta’ sig ut idet okända och ta risker (t ex 
Vecchio, 2003).  
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Detta är också en lärare som fokusar på prestation snarare än bildning 
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51 Bildung refererar till den tyska traditionen för utveckling av det egna jaget (self-cultivation), där 
utbildning och filosofi båda är kopplade till både personlig och kulturell mognad. Denna mognad 
handlar om en harmonisering av individens sinne och hjärta och en förening av personlighet och 
identitet inom det bredare samhället”. (Wikipedia, 2017b egen översättning) 
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kanske de har varit så vana att vara curlade, från alla håll och 
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själv i en viss riktning. Denna lärare överskrider därmed elevens individgräns, 
gränsen till det egna jaget. I analyssteg 2 beskriver jag hur den individ-
formande läraren har förmågan att sätta igång ”processer i eleverna” genom att 
trycka på de rätta ”knapparna”. Hur detta görs är inte helt klart. Tydligt är att 
det sker genom lärarens sätt att vara och agera. En möjlig väg för att förstå 
detta psykologiska gränsöverskridande är att använda begreppet beteende-
modifiering52. Rose (1989/1999) använder detta begrepp när han förklarar hur 
beteendeterapin utvecklats till att inte bara användas för att omforma 
’oönskade’ beteenden, utan även för att utveckla önskvärda beteenden som 
borgar för ett framgångsrikt företagsamt jag. Det innebär, utifrån Rose 
användning av begreppet, att den individformande läraren modifierar eleven 
genom subtila belöningar eller straff, i riktning mot ett entreprenöriellt för-
hållningssätt. Elevens fria val att misslyckas med sitt lärande eller inte, blir då 
en sådan teknik.  
 
En annan teknik är normskapande och normkritik. Detta genom formuleringen 
av den ideala eleven – den som inte efterfrågar ramar, planering, mål och 
betyg utan som utifrån den egna motivationen verkar i nuet. Ansvarsför-
skjutning kan ses som ytterligare en teknik som läraren använder i fostrandet 
av eleven och som är intimt sammankopplad med de två övriga. Genom 
ansvarsförskjutning fostras eleverna till att bli självreglerande, självständiga 
och ansvarsfulla subjekt. Den individformande lärarens fokus på att utveckla 
den entreprenöriella elevens förmågor öppnar upp för denna beteende-
modifiering. Eftersom det handlar om att utveckla kompetenser för att fostra 
framgångrika elever är detta ett uttryck för en produktiv makt till skillnad mot 
den disciplinära makten som begränsar beteenden (jmf Foucault, 1980). 
 
Samtidigt är detta, i sin rena form, en lärare som sätter tydiga sociala gränser 
till sina elever genom att förskjuta ansvar för elevernas lärprocess till eleverna 
själva. Detta sociala gränssättande är närvarande när Bengt återkommer till 
styrningen av eleverna och reflekterar över hur de kan styras mindre och få 
överta ansvaret för styrningen av sig själva:  

 
Det som absolut inte sker från min sida, och jag tror inte från 
någon annans heller, det är att jag är inte beredd att täcka upp för 
en elev som inte vill. Jag kommer ihåg en kontrovers som vi 
hade i uppehållsrummet. Det var tre elever som sade till en 
annan lärare som var där nere, att ”nu går vi hem, vi skiter i det 
här, vi struntar i eftermiddagen, vi går hem”. Och då hör jag hur 
det här samtalet pågår, och lärarna försökte få dem att stanna: 
”men det är klart att du ska stanna, försök det kanske blir bra”. 
Och jag bara kände… gick fram till dem och sa: ”Varför det, gå 

                                                        
52 ”Inlärningspsykologiska metoder som används i beteendeterapi” (Nationalencyklopedin 2017a). 
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Den individformande – om ansvar och gränser: 
Analys 3 
Jag utforskar nu hur den individformande läraren tar gestalt genom ansvar och 
gränser: Vilket ansvar som tas, vilket som förskjuts, samt vilka gränser som 
sätts, tänjs och överskrids? Ni får återigen träffa gymnasielärarna och 
kollegorna Emma, Bengt och Kristin. 

 
Ansvar är ett centralt tema när det gäller den individformande läraren. Det 
sker, som vi sett i de två tidigare analyserna, en tydlig ansvarsförskjutning från 
lärare till elev. Eleven ska själv ansvara för och driva sig framåt i sitt lärande. 
När Emma i en enskild intervju berättar om hur de i arbetslaget diskuterar det 
nya förhållningssättet till eleverna handlar det om denna ansvarsförskjutning. I 
arbetslaget förs diskussionen i termer av styrning. Lärarna diskuterar att de 
inte ska styra eleverna för mycket utan att de måste styra ’rätt’, så att eleverna 
själva tar ansvar för sina studier och sitt lärande: 
 

Att inte gå in och styra för mycket, det har vi pratat om i 
arbetslaget. Att vi måste lägga band på oss själva och andra, och 
inte gå in och peta och ge för mycket information. Utan bara sitta 
och: ”Aha ni har tänkt så, och ni tänker på det viset, intressant”. 
Och bara låta dem jobba på i egen takt liksom. [Berättar om ett 
av arbetslagen på kursen som suttit och tittat på när eleverna 
totalt kört ett projekt i botten under sex veckor.] Och det är väl 
det vi måste lära oss, att låta eleverna misslyckas. (Ii15: Intervju 
Emma, lärare gymnasieskola, 2008) 

 
Denna lärare styr således genom att till viss del förskjuta ansvar för elevens 
studier och lärande från läraren till eleven som individ. Denna ansvars-
förskjutning har att göra med skiftet från att lärarna ska lära ut till att eleverna 
ska lära sig själva. Det kan förstås som en ansvarsförskjutning från struktur, i 
form av utbildning, till individ i form av lärande. När Emma reflekterar över 
att de som lärare måste låta eleverna misslyckas är det också en form av 
styrning. Läraren styr genom elevens val, eleven får själv välja att misslyckas 
eller inte. I Emmas berättelse läser jag mellan raderna att det handlar om 
elevernas egna val att använda tiden till skolarbetet eller inte, men också en 
styrning genom de val eleverna gör av upplägget och genomförandet av 
arbetet. 
 
Fokuset på att utveckla den entreprenöriella eleven med specifika kompetenser 
som ligger i linje med ett aktivt, självständigt och ansvarstagande subjekt kan 
förstås som ett psykologiskt gränsöverskridande. Detta genom att läraren 
explicit verkar för att fostra elevens beteende i hur den ska vara och se på sig 
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52 ”Inlärningspsykologiska metoder som används i beteendeterapi” (Nationalencyklopedin 2017a). 
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skapas ett handlingsutrymme genom vilket eleven kan ’räddas’. Den individ-
formande läraren utför i den bemärkelsen en moralisk handling. 

 
Sammanfattningsvis tar den individformande läraren gestalt genom att 
förskjuta ansvar för elevens lärprocess till eleven och då med en distans till 
eleven. Detta rör det sociala gränssättande som denna tar form med. Genom 
fokuset på att fostra den entreprenöriella eleven med specifika kompetenser tar 
den individformande läraren även form genom ett psykologiskt gräns-
överskridande. 

Den individformande lärarsubjektiviteten 
Avslutningsvis sammanfattar jag nu efter dessa tre analyssteg hur den 
individformande lärarsubjektiviteten produceras och analyserar vilka diskurser 
som används som konstituerande resurser. Först vill jag dock återigen 
poängtera att en subjektivitet inte är kopplad till en människa, en lärare, utan 
att en och samma lärare kan pröva och anta flera lärarsubjektiviteter samtidigt. 
Den individformande lärarsubjektiviteten är precis som den samarbetande och 
den följsamma lärarsubjektiviteten möjlig att anta för att ta positionen som den 
entreprenöriella läraren, och de kan även flyta i varandra. Jag inleder med att 
formulera den individformande lärarsubjektiviteten.  

 
Den individformande lärarsubjektiviteten produceras som fokuserad på att 
forma eleven som individ. Men inte vilken individ som helst utan idealet är 
den entreprenöriella eleven. Denna lärarsubjektivitet produceras genom att 
betydelsen av ämnet och kunskapsinlärning tonas ner till förmån för målet, det 
vill säga formandet av den entreprenöriella eleven i termer av kompetenser 
som ansvar, självförtroende och initiativförmåga. Denna lärarsubjektivitet 
fokuserar på att utveckla och hitta elevers slumrande entreprenöriella 
förmågor. Speciellt är utvecklandet av elevers ansvarstagande i fokus och 
läraren arbetar med att eleverna själva ska ta ansvar och kontroll över sina 
studier. Mottot är att eleverna tar ansvar och studerar för sin egen skull och 
inte för lärarens eller någon annans skull. Eleverna har då heller ingen att 
skylla på om något går fel. 

 
Den individformande lärarsubjektiviteten föreläser sällan och fokus ligger på 
att arbeta med eleverna individuellt eller i smågrupper och att ställa frågor 
istället för att svara på frågor. Eleven blir den aktiva i inlärningen genom olika 
projekt och för att, i sin fulländning, själv lägga upp kurser utifrån kursmål. 
Den individformande lärarsubjektiviteten produceras med mod att låta elever 
misslyckas så att de får se konsekvenserna och lära sig därefter. Utnyttjar 
eleverna inte tiden i skolan blir konsekvensen mycket hemläxor och hem-
arbete. Eleverna ska själva inse att de behöver arbeta och inte manas framåt av 
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hem med er. Känner ni inte för det så har ni ju inget här att 
göra.” Och de blev helt tysta. Och de visste inte vad de skulle bli 
av. Förrän någon frågade: ”Vilken sal var det nu vi skulle vara 
i?” Och så gick de till klassrummet utan snack.” (Ui7: 
Fokusgruppintervju Bengt, lärare gymnasieskola, 2008).  

 
Bengt sätter sociala gränser och ger eleverna ett tydligare ansvar för sina egna 
förehavanden – att vara på plats i skolan och gå på sina lektioner. Den 
individformande läraren sätter också sociala gränser genom att överlåta på 
eleverna att passa tider, utnyttja tiden väl mm. Detta sociala gränssättande kan 
förstås som att den individformande läraren respekterar eleven som individ. 
Det förutsätter att eleven betraktas som kapabel, och som en elev som är på 
väg att bli vuxen. Detta sociala gränssättande är intimt sammanknutet med den 
distans till eleven som är den individformande lärarens ideal.  
 
Samtidigt är detta också en lärare som sätter, överskrider eller tänjer på fler 
gränser än psykologiska och sociala gränser. ’Allt’ blir tillåtet för att nå målet 
att ha fostrat den entreprenöriella eleven. Detta inbegriper att låta elever 
misslyckas, men även att ta till lögnen. Det var målet som berättigade lögnen i 
Kristins berättelse om den skolskadade eleven som inte ville delta i 
kickoffaktiviteten (citat Ui5 under analyssteg 2). Att gränsöverskridandet 
inbegriper lögnen innebär en omförhandling av etiska gränser. Vanligtvis 
associeras etik med övervägandet över hur man ska agera och moral med 
själva agerandet – det vill säga vad man gör eller inte gör53. Att ta till lögnen 
kan då ses som att den individformande läraren är omoralisk. Det förutsätter 
dock en syn på etik som en inbyggd egenskap – något man är (jmf Dey & 
Steyaert, 2016). Det finns dock flera möjligheter till tolkning. Dey och 
Steyaert (2016) utgår från Foucaults perspektiv på etik och ser etik som 
vardagshandlingar och något som rör komplexa beslut i vardagen. Det rör en 
kamp om att göra sig själv till etiskt subjekt genom att bryta normativa 
gränser. De undersöker hur frihet kan antas på olika sätt genom att studera hur 
sociala entreprenörer tänjer och bryter gränser för de subjektiviteter som görs 
tillgängliga genom diskurser. En sådan praktik är problematiseringen av 
dominerande föreställningar av hur man ska vara som social entreprenör och 
föreställningar om den sociala entreprenörskapspraktiken. I den bemärkelsen 
går det att bredda synen på det som sker när Kristin tar till lögnen. I 
berättelsen problematiserar Kristin och hennes kollegor en normativ bild av 
hur en ’duktig’ elev ska vara. Den problematiseringen skapar ett utrymme för 
att agera med hjälp av lögnen. Genom att problematisera den ’duktiga’ eleven 
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Sammanfattning: Den entreprenöriella läraren  
I detta kapitel har jag analyserat effekterna av entreprenöriellt lärande i termer 
av vilka lärarsubjektiviteter som produceras och hur den entreprenöriella 
läraren konstrueras. Sammantaget produceras i lärarnas berättelser tre olika 
subjektiviteter: den samarbetande läraren, den följsamma läraren och den 
individformande läraren. De är alla tre möjliga att anta för att ta positionen 
som den entreprenöriella läraren och gemensamt för dem är att de produceras 
med att skifta ansvar på något vis – antingen till eleverna eller till lärarteamet. 
Analyserna visar hur lärarnas ideal och fokus skiftar, men att den entre-
prenöriella läraren sammantaget förstärker nyliberala diskurser i skolan. De tre 
lärarsubjektiviteterna gör detta på olika sätt och i olika grad, och den individ-
formande läraren produceras tydligast i kontrast till den samarbetande läraren. 
Dessa subjektiviteter överlappar delvis varandra och förutsätter också delvis 
varandra. Det innebär att alla tre subjektiviteterna kan utgöra resurser för en 
och samma lärare. Jag återkommer till dessa tre subjektiviteter i Kapitel 8 där 
jag diskuterar dem vidare. 
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läraren. Samtidigt handlar det för den individformande lärarsubjektiviteten 
också om att driva eleverna mot att bli färdiga och lyckas i sina projekt. Den 
individformande läraren låter även sina framgångrika entreprenöriella elever 
inta olika scener, medan läraren stolt står i bakgrunden som om det är dennes 
verk.  

 
Rose argumenterar för att just självständighetsgörande och ansvarsgörande är 
två nyckelstrategier i styrningen av nyliberala subjekt (Rose, 1989/1999). Det 
är genom dessa strategier som agerandet på jaget görs, vilket ska stärka 
individers välmående och därmed skapa autonoma och självreglerande subjekt 
(Rose, 1999). I produktionen av den individformande läraren utgör dessa 
strategier viktiga diskursiva resurser. I och med att eleverna själva ska ansvara 
för sitt lärande görs de självständiga och personligt ansvariga för både sina 
framgångar och sina misslyckanden. Denna ansvarsförskjutning som sker från 
struktur till individ ligger också i linje med det nyliberala tankegodset och 
förflyttningen av ansvar från det gemensamma till individen (t ex Rose, 
1989/1999; Lemke, 2001). Självständighetsgörandet och ansvarsgörandet av 
individen öppnar upp för individers fria val, och det är genom det fria valet 
som styrningen sker (Rose, 1989/1999). Elevernas fria val är precis denna typ 
av styrning som den individformande läraren tar form genom. Det är således 
en självständighets- och frihetsdiskurs som används som diskursiv resurs och 
även en ansvarsdiskurs.  

 
Precis som med de andra två lärarsubjektiviteterna produceras den individ-
formande läraren utifrån flera diskurser. I detta fall är det tydligt att även 
entreprenörskapsdiskursen fungerar som en diskursiv resurs. Det blir tydligt 
genom fokuset på att utveckla entreprenöriella kompetenser och fostra den 
entreprenöriella eleven, men också genom fokuset på elevaktivitet och miss-
lyckanden. Även fokuset på målet kan kopplas till entreprenörskapsdiskursen, 
men målfokuseringen är samtidigt något som ingår i mer generella diskurser 
och som rör performativitet (jmf Ball, 2003). Resultatet, att forma de 
entreprenöriella eleverna blir således viktigt.  

 
Fostrandet av elever till självreglerande, självständiga och ansvarsfulla subjekt 
kopplas tätt till flera nyliberala diskurser (jmf Rose, 1989/1999; Lemke, 2001; 
Bendix & O’Flynn, 2007; Bragg, 2007). Därigenom ges den individformande 
lärarsubjektiviteten en mer begränsad töjbarhet i hur man kan vara som lärare. 
Den individformande lärarsubjektiviteten förstärker därmed nyliberala dis-
kurser i skolan.  
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Den stödjande lärarens narrativ: Analys 1  
Ni får nu träffa grundskoleläraren Marita och gymnasieläraren Malin igen. 
Marita är, som jag redan nämnt, lärare i matematik och naturorienterande 
ämnen. När jag intervjuar Marita första gången under senvintern 2009 handlar 
samtalet mycket om samarbetet hon har med en av de andra lärarna på skolan, 
Jenni. Marita har vid den enskilda intervjun deltagit i två utbildningstillfällen i 
entreprenöriellt lärande och har redan provat på förhållningssättet. När ni nu 
möter Marita är hon just i tagen med att beskriva skillnaden mellan entre-
prenöriellt lärande och hur hon arbetade tidigare. Hon reflekterar över en 
ganska utmanande omställning från det tidigare sättet att arbeta och som rör 
förhållningssättet till eleverna. Marita ser uppmärksamt på mig och förklarar: 
 

Det är ju det som är det jobbiga, man är ju så van som lärare att 
gå runt och pusha på. Kom igen nu då! Och att hjälpa dem 
[eleverna] i gång. 

  
Marita fortsätter sin berättelse och beskriver hur hon och kollegan Jenni fick 
tänka till när de i ett ämnesövergripande samarbete skulle använda entre-
prenöriellt lärande och då förändra sitt förhållningssätt till eleverna. Sam-
arbetet rör ett projekt där eleverna ska beskriva sig själva genom att göra en 
PowerPoint-presentation: 
 

Vi peppade oss själva nu, Jenni och jag. Vid första tillfället… vi 
startade med att de [eleverna] fick presentera sig själva från 
födseln till nu. Och vi [Jenni och Marita] började då med att 
presentera oss själva 0–15 år med en PowerPoint-presentation 
för att de [eleverna] skulle få ett exempel. Men sedan fick vi 
peppa oss själva att vi inte skulle sätta igång dem utan att de 
skulle tänka själva. Vi fick ju ta ett steg tillbaka och bara vänta ut 
dem helt enkelt. Och deadlinen var på fredagen, det var det som 
de hade att gå efter. Men det gick bra.  

 
När jag frågar Marita hur det kändes låter svaret inte vänta på sig:  
 

Det var rätt skönt, men man blir lite stressad i början. Men på 
något sätt så litade man på att uppgiften var så pass enkel så att 
alla skulle klara det på något sätt. Så därför så tror jag att det blir 
svårare om man har en lite mer komplex uppgift. Skönt att slippa 
lärartjatet.  

 
Marita tampas med att inte hjälpa eleverna igång med uppgiften, att inte vid 
upprepande tillfällen förklara vad de ska göra och att inte heller stödja dem i 
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KAPITEL 7. DE ICKE-
ENTREPRENÖRIELLA LÄRARNA 

I det föregående kapitlet analyserade och diskuterade jag tre lärar-
subjektiviteter som produceras som effekt av entreprenöriellt lärande. I detta 
kapitel vänder jag på analysen och istället för att visa på de subjektiviteter som 
tagit form som viktiga för entreprenöriellt lärande, fokuserar jag på de 
subjektiviteter som problematiseras av lärarna och som marginaliseras. De två 
subjektiviteter som förskjuts är den stödjande lärarsubjektiviteten och den 
autonoma ämneslärarsubjektiviteten. Det är dessa två subjektiviteter som den 
samarbetande, den följsamma och den individformande lärarsubjektiviteten 
produceras i relation till och därmed står för de ’de andra’. Det innebär att 
dessa två lärare är en del i konstruktionen av den entreprenöriella läraren 
genom att de tydliggör hur den entreprenöriella läraren inte är. De lärare som 
nu tar form är således inte lärare att sträva efter. Istället handlar det om lärare 
att sträva bort ifrån, olika former som lärarna kämpar med att överge eller 
skapa distans till. Det är också sätt att vara som lärare som tillskrivs andra 
lärare. Eftersom dessa två subjektiviteter produceras i relation till den 
samarbetande, den följsamma och den individformande lärarsubjektiviteten 
har de hela tiden legat mellan radera i lärarnas berättelser i det föregående 
kapitlet och är knappast oväntade.  
 
Analysen av de två lärarsubjektiviteterna sker på samma sätt som tidigare i tre 
steg. Jag avslutar med att formulera den lärarsubjektivitet som produceras i 
lärarnas berättelser och analysera vilka diskurser som används som resurser 
vid produktionen av subjektiviteten.  

 
Slutsatser av analysen har jag samlat i Tabell 7 som ni hittar i samband med 
diskussionen i Kapitel 8. De kursiveringar som jag gör under respektive analys 
är, precis som tidigare, slutsatser som jag samlat i den tabellen. 
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Den stödjande lärarens fokus och ideal: Analys 2 
Ni får i denna analys av den stödjande lärarens fokus och ideal träffa 
grundskoleläraren Helena och gymnasielärarna Hanna och Emma. Helena är 
verksam i grundskolan och är lärare i naturorienterande ämnen. Hanna är 
lärare på ett yrkesinriktat gymnasieprogram och Emma är lärare på ett studie-
förberedande program. Ni har träffat Hanna tidigare (citat Ui2). 
 
Helena har en helt annan kontext än de lärare som ni har mött tidigare. Jag 
träffar henne för en intervju tre år efter att hon genomgått alla steg i 
utbildningen i entreprenöriellt lärande. Det har gett henne lite perspektiv. När 
ni möter henne ställer jag frågor om vad som lever kvar av entreprenöriellt 
lärande. Den nya läroplanen har kommit och de har tvingats att lägga 
utvecklingsarbetet kring entreprenöriellt lärande åt sidan för att istället arbeta 
in läroplanen. En paradox kan tyckas eftersom den nya läroplanen nu för 
första gången har entreprenörskap inskrivet. Jag har precis ställt frågan om de 
fortfarande reflekterar med eleverna kring deras kompetenser, något de 
arbetade mycket med tidigare:  
 

Helena: Nej det gör vi inte heller. Usch, det är jättetråkigt. Sedan 
så var jag ju inte bara positiv till det här [entreprenöriellt lärande] 
heller.  
Jag: Nej, precis. För du värnade om den klassiska under-
visningen. 
Helena: O, ja. Och där kan jag känna att jag har väldigt mycket 
stöd i specialpedagogerna. För de fick kastat i ansiktet… Min 
klass som är nior nu… när de kom här som sjuor så såg vi direkt 
att oj, här blir det bekymmer. Men då fick de [specialpeda-
gogerna] ungefär höra, jag ska inte säga att det är ordagrant eller 
så men: ”Ja men nu ska de ju jobba i entreprenöriellt lärande så 
det kommer att lösa sig, de kommer inte att behöva några extra 
resurser”. Så nu står ju i princip specialpedagogen där och säger 
att: ”Ja se hur det gick”. Lite grann så. (Ii16: Intervju Helena, 
lärare grundskola, 2012) 

 
Helena har nyss berättat att de inte längre arbetar med ämnesövergripande 
projekt och därmed inte längre har kvar det nära samarbetat i arbetslaget. Nu 
uttrycker hon besvikelse över att de heller inte längre arbetar aktivt med 
elevernas kompetenser. Samtidigt är hon inte helt okritisk till entreprenöriellt 
lärande. Helena är kritisk till att det framställs som en ’enkel lösning’ på något 
så komplext som individers lärande. Det är så jag tolkar Helenas berättelse om 
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hur de ska genomföra uppgiften. En liknande kamp blir tydlig när Malin nu tar 
ordet. Malin, språklärare vid en av gymnasieskolorna, möter ni i en enskild 
intervju vårvintern 2008. Hon har deltagit i det första utbildningstillfället i 
entreprenöriellt lärande men har, precis som Marita, redan hunnit prova på det 
nya förhållningssättet. Malin arbetar med att inte ta för mycket ansvar och att 
inte hjälpa eleverna för mycket. När ni nu möter henne ser hon på mig med en 
viss frustration och försöker att sätta ord på det hon kämpar med:  
 

Jag försöker att inte bli en extramamma som går runt och tjatar 
på dem. Nu har vi de här tiderna, nu håller vi dem. Och så. Men 
det är ju svårt att se elever som gång efter gång inte lämnar in 
och så. Då vill man gärna vara där och säga: ”Nu måste du göra 
det här. Jag sitter bredvid och hjälper dig.” Och det är ju klart att 
man måste göra det till en början men inte år efter år.  

 
Malin oroar sig för att hennes elever inte ska bli färdiga med sina uppgifter om 
hon inte hjälper dem i gång och förklarar för dem. Jag blir nyfiken på om hon 
blir rädd att hennes elever ska komma för långt efter och formulerar den 
frågan. Malin ser lite lättad ut och fortsätter sin berättelse: 
 

Precis, så blir de underkända på kursen. Då blir det ändå mitt 
problem i slutänden. För då ska de pröva kursen. Och då ska jag 
utforma en prövning åt dem. Jag ska ge dem material att träna på 
innan. Så målet är ju att få alla åtminstone godkända.  

 
Maritas och Malins berättelser handlar om en lärare som hjälper eleverna 
igång med uppgifterna och förklarar hur de kan genomföras. Det är också en 
lärare som stödjer eleverna genom att påminna om de tider som ska hållas och 
de uppgifter som ska lämnas in. I Malins berättelse blir det också tydligt att 
det är en lärare som ser till elevernas olika förutsättningar och som anpassar 
stödet till eleverna utifrån det individuella behovet. Den lärare som här tar 
form är den stödjande läraren.  
 
Det här är ett sätt att vara som lärare som Marita och Malin kämpar med att 
distansera sig ifrån, men som inte är enkel att överge. De har båda antagit 
denna subjektivitet under många år. Den stödjande läraren tar form med att ta 
ansvar för elevernas lärprocess. Marita och Malin kämpar nu med att en del av 
deras elever kan misslyckas därför att de ska avvakta och ’stå på sidan’ – inte 
för att eleverna inte kan – utan för att eleverna ska pröva sig fram på egen 
hand och ta eget ansvar för sin lärprocess. Malins mål kvarstår, att arbeta för 
att alla hennes elever åtminstone blir godkända. Nu med en upplevd ’tvångs-
tröja’ som hindrar henne att stödja eleverna i den utsträckning som hon gjorde 
tidigare. 
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elever har olika förutsättningar. Speciellt rör resonemanget att elever har olika 
mognad, initiativförmåga och läsförståelse: 
 

Helena: Och jag tror inte att det entreprenöriella lärandet är 
lösningen för de svaga eleverna alls. För jag märker… 
Jag: Med den erfarenheten du har nu? 
Helena: Ja. För att jag vet. Ja så tråkigt… När jag står och skriver 
på tavlan, jag berättar och förklarar och eleverna lyssnar och 
skriver ner. Då vet jag att det fastnar mer. Än när de ska… ja allt 
detta på egen hand, och så vidare. 
Jag: För att de inte är mogna för det? 
Helena: Nej de är inte det. Och sedan har vi ju så otroligt många 
som är svaga läsare. Dom är så svaga läsare. Och hur ska... alltså 
de borde nästan inte få vara inne på Internet och leta bland de 
texterna, för det är rena grekiskan för många av dem. Sedan kan 
jag tänka på den mentorsgrupp som jag hade innan jag fick den 
här [ny mentorsgrupp]. Jag hade tjugo killar och tio tjejer. Det 
fanns en kille som hade ett underkänt betyg, och det var för att 
han inte kom överens med sin språklärare. Resten, de låg på VG–
MVG hela högen. De hade nog klarat det här arbetet galant för-
modligen. För då har de ett helt annat eget driv och det saknar de 
här svaga eleverna. De har inte det. (Ui8: Intervju Helena, lärare 
grundskola, 2012) 

 
Precis som i Malins berättelse i inledningen av kapitlet är Helena inriktad på 
att elever har olika förutsättningar för sitt lärande. Som t ex att en hög-
presterande elev, med föräldrar som stöttar rent praktiskt (men kanske inte 
finns hemma så mycket p g a arbete och som kan var förebilder för själv-
ständigt arbete), har sina förutsättningar. Medan en elev som har en förälder 
som är beroende eller är sjuk har helt andra förutsättningar. I linje med de 
specialpedagoger som Helena refererar till i citatet ovan ser hon därmed till 
individen och dess sårbarhet, och till komplexiteten i undervisning och 
lärande. Det innebär att den stödjande läraren fokuserar på elevers olika förut-
sättningar och därmed deras olika behov av stöd. För de elever som behöver 
mest stöd är det den klassiska undervisningen som kan hjälpa dem framåt för 
att nå målen. Detta genom att läraren bland annat skriver på tavlan, berättar 
och förklarar. Den stödjande läraren försöker också att skapa en trygg lärmiljö 
för eleverna så att de ska kunna fokusera på sitt lärande. Detta blir tydligt när 
vi nu lyssnar till Hanna och hennes berättelse. Hanna vill hjälpa sina elever 
och skydda dem ifrån att misslyckas med slutmålen. Detta genom att måna om 
dem och hjälpa dem. Samtidigt kämpar hon med att låta eleverna pröva själva:  
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specialpedagogerna som såg problem i Helenas klass, men som inte vann 
gehör för extra resurser. 

 
När jag under intervjun beskriver att Helena värnar ”klassisk undervisning” 
relaterar jag tillbaka till den första enskilda intervjun som jag genomförde med 
henne ett år tidigare. Vid den intervjun använder Helena själv det begreppet 
när hon reflekterar över problem som uppkommit på grund av att de i 
arbetslaget försökt att använda entreprenöriellt lärande. Som en följd av det 
fick de problem med att nå ämnesmålen:  

 
Där hade vi paniken i sjuan. Vi hann ju inte med att göra våra 
fyra ämnen och då tänkte vi: ”Men herregud nästa år ska vi sätta 
betyg, vi kan ju inte sätta betyg i någonting som vi inte har 
undervisat i”. Svenskan… allting de gör går in i ett betyg! … 
Och vi hade panik att vi har fyra ämnen [naturorienterande 
ämnen] som man ska hinna fördjupa sig i för att eleverna ska ha 
en möjlighet att visa MVG. Där har vi haft svårt att få ihop det 
och då har vi pratat mycket på rummet att det [entreprenöriellt 
lärande] inte är allenarådande. Det är inte bäst. Det här är ett sätt 
att tänka, ett sätt att ha med, men den klassiska undervisningen 
den är viktig den också. Så känner jag… så jag är inte supersåld 
på det här. Nej det är jag inte. Jag ser fördelarna. Jag ser det 
viktiga i det för om man tittar på kompetenserna… Herregud vad 
man skulle vinna om eleverna får möjlighet att utveckla det här 
som människor, vad de har med sig i bagaget ut. Ja, men jag vet 
ju också hur viktigt det är att de får kunskap om man pratar rena 
kunskaper, kunskapsmål. Men sedan behöver inte det ena 
utesluta det andra. (Ii17: Intervju Helena, lärare grundskola, 
2011) 

 
I Helenas berättelse står ”klassisk undervisning” i kontrast till entreprenöriellt 
lärande. Klassisk undervisning står i Helenas berättelse för betydelse av 
kunskap, att nå kunskapsmål och kunna få betyg medan entreprenöriellt 
lärande står för kompetensutveckling. För Helena innebär denna kontrast 
också en konflikt; undervisning för kunskaper är något annat än undervisning 
för kompetenser. Med klassisk undervisning vill Helena hjälpa sina elever 
genom att visa på de områden och de kunskaper som är viktiga att lära sig, och 
hjälpa eleverna genom att förklara och berätta. Den stödjande läraren 
fokuserar således på att stötta eleverna att erövra kunskap och är en lärare som 
har ämneskunskaper som ideal. Detta för att eleverna ska nå kunskapsmål och 
inte misslyckas med sina studier. När Helena utvecklar sitt resonemang om 
varför hon delvis kämpar ’emot’ entreprenöriellt lärande handlar det om att 
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tänkte jag: vad i [förstärkningsuttryck]… håller jag på med? Jag 
ska ju bara vänta på dem… så får jag se vad som händer. För det 
är [eleverna frågar]: ”Vad ska vi göra nu? Vad ska vi göra nu?” 
Det här att man gör det [ställer de frågorna] utan att tänka på det. 
Som det finns ingen pennvässare i det här rummet, då går jag och 
hämtar den. Utan att tänka mig för. Det är egentligen petitesser 
men det är ju tänket som sådant. Att hålla sig väldigt tydlig på 
banan. (Ii18: Intervju Emma, lärare gymnasieskola, 2008) 

 
Den stödjande läraren tar således ansvar och ordnar för eleverna både vad det 
gäller praktiska göromål som att ställa ordning stolar och se över all materiel, 
och att stödja eleverna så att de lyckas med sin inlärning och skolgång. 

 
Sammanfattningsvis tar den stödjande läraren form med betydelsen av ämnes-
kunskaper, och fokus ligger på att vara kunskapsstödjande. Att eleven når 
kunskapsmål och lyckas med sina studier blir således viktigt. Fokuset på att 
stödja kunskapsinlärningen är tätt kopplat till idealet om ämneskunskaper, och 
ligger därmed i linje med läroplanernas fokus på kunskaper. I och med att det 
ideal som den stödjande läraren tar form med är utveckling av elevers kun-
skaper i ämnet är det kunskaper som också prövas och inte elevers personlig-
het. Den stödjande läraren tar också form med en uppmärksamhet på elevers 
olika behov och förutsättningar. I linje med det skyddas eleven från att miss-
lyckas, vilket gör att den stödjande läraren även formas genom trygghet och 
närhet till eleven som ideal. 

Den stödjande läraren – om ansvar och gränser: 
Analys 3 
I den tredje analysen sätter jag nu fokus på hur ansvar och gränssättande 
formar den stödjande läraren. De frågor som jag utgår från är, precis som 
tidigare, vilket ansvar som tas och förskjuts samt vilka gränser som sätts, tänjs 
och överskrids. Ni möter nu åter gymnasieläraren Emma men även gymnasie-
läraren Vanja som arbetar på ett yrkesförberedande program. Ni får även möta 
Inger och Lotta som båda är verksamma på varsin grundskola. Inger är rektor 
och Lotta är lärare i mattematik och naturorienterande ämnen. 
 
De tidigare analyserna synliggör hur den stödjande läraren tar mycket ansvar. 
En del av detta ansvarstagande handlar om att den stödjande läraren planerar 
och bestämmer vilken kunskap som ska läras och hur lärandet ska ske. Detta 
blir tydligt när Emma beskriver entreprenöriellt lärande som ett nytt arbetssätt. 
Hon förklarar hur det skiljer sig mot hur hon tidigare noga planerade under-
visningen och var drivande under lektionerna. Nu försöker Emma att överge 
detta arbetssätt: 
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Bara jag står och finns här så kommer vi att fixa det här till-
sammans. Gå du så står jag här och tittar på lite. Ungefär som 
mycket annat i barnuppfostran […] pröva att flyga så står jag 
här. Ja, och det är mycket svårt att stå där. För man vill vara 
framme där och omhulda, och skydda och ställa till rätta och så 
där. Men då gäller det, precis som med sina egna ungar… ”Jag 
vet att du kommer att slå dig, jag vet det, men jag finns här när 
du slår dig. För nästa gång… du måste klättra upp och prova. För 
annars kommer du att klättra i hela ditt liv. Eller stanna kvar på 
marken.” Så jag måste stå här. Och det är en lite ’scary’ känsla 
att befinna sig där, för man vet aldrig hur hårt de slår sig. Man 
vill ju samtidigt att de ska slå sig lite lagom. Men det finns ju 
inga garantier för det. Så funkar ju inte livet. (Ui9: Fokus-
gruppintervju Hanna, lärare gymnasieskola, 2008)  

 
Jag tolkar Hanna som att hon ser till elevers förutsättningar när de ’klättrar 
upp för väggen’ och att hon står tryggt kvar på marken hållandes i säkerhets-
linan. Att hon försöker se hur mycket varje elev ’tål’ – och arbetar med hur 
mycket rep hon kan ’slacka’ och hur mycket rep hon kan ge efter, eller ta hem. 
Med repet vill Hanna skydda eleven från fallet och på så sätt skapa trygghet 
genom att vara nära eleven. Hanna kämpar med att släppa säkerhetslinan som 
hon haft till eleven. Närhet till eleven och därigenom trygghet för eleven är 
således den stödjande lärarens ideal. Det är också ett ideal som lärarna måste 
anstränga sig för att distansera sig från. Hannas berättelse är ett exempel på 
kampen mellan att stödja och skydda eleven, och att förskjuta ansvaret för 
elevens lärande till eleven själv. 
 
Samtidigt som den stödjande läraren stöttar eleven i lärprocessen genom att 
förbereda, berätta, förklara och svara på elevens frågor, är det också en lärare 
som är hjälpsam även när det gäller mer praktiska göromål. När jag träffar 
språkläraren Emma efter första utbildningstillfället har hon börjat anamma 
entreprenöriellt lärande. Nu försöker hon att inte längre vara den som tar 
ansvar och ordnar allt i klassrummet: 
 

Jo en sådan självklar sak som… jag har tjuvstartat lite. I 
engelskan har vi en ring nu varje dag för att mina elever ska få 
lära sig att prata med varandra och titta varandra i ögonen. Har 
börjat med det nu. Och de får olika muntliga uppgifter och jag 
hoppas att de kanske [den] tjugonde gången kommer att känna 
sig mer bekväma i situationen. Våga prata engelska på ett annat 
sätt. Inte vara så rädda för att titta på varandra. Jag ställer i 
ordning stolarna så att det är så [i ring] när de kommer till 
lektion. Förra gången gick jag och ställde tillbaka dem. Men så 
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Lotta bestämmer till och med hur många papper som eleverna får använda och 
vilken färg som pappren ska ha. Den stödjande läraren öppnar således inte upp 
för eleverna att vara delaktiga i att bestämma hur undervisningen ska ske utan 
tar det ansvaret själv. Det är också en lärare som tar mycket ansvar för 
elevernas lärprocess genom att dela ansvaret för studierna och inlärningen 
med eleven. När nu Inger utvecklar sin berättelse handlar den om hur detta 
sker genom att läraren driver och lockar eleverna framåt i sitt lärande genom 
olika medel:  
 

Vi säger ibland att vi curlar dem [eleverna] i skolan, det talas ju 
om curlingföräldrar, vi pratar om curlinglärare. Vi sitter också i 
den fällan att vi servar dem. Vi vill så gärna att de ska lyckas. Vi 
servar dem och vi pushar. Och det är ju detta igen med piska och 
morot. Försöka låta dem själva bli mer självdrivande. Sedan är 
de tretton, fjorton, femton, sexton år. Det är en otroligt expansiv 
tid i deras liv. Det händer ju så mycket från sjuan till nian. De är 
rätt så små när de kommer i sjuan och nästan vuxna när de 
lämnar i nian. Så det är ju en jobbig period i deras liv. Så där 
känner jag väl att… alltså hur mycket orkar de själva ta ansvar? 
Hur mycket mäktar de med? För allting står ju på kant för dem 
under de här åren. Därför får vi väl pröva. Men Peters 
erfarenheter [utbildaren i entreprenöriellt lärande] är ju att jobba 
med en gymnasieklass som kom väldigt långt. Men som var 
äldre naturligtvis och mognare. Men jag tror att vi kan komma en 
bra bit på väg. (Ii21: Intervju Inger, rektor grundskola, 2009) 

 
Inger använder begreppet curlinglärare när hon förklarar hur de stödjer 
eleverna att lyckas med skolarbetet genom att mana på och motivera (”piska 
och morot”). Det är ett begrepp som är inspirerat av psykologen Bent 
Hougaards begrepp curlingföräldrar (2004) och som används i kritisk be-
märkelse. Ana Udovic (2014) analyserar t ex med hjälp av det begreppet hur 
ungdomar som ’curlas’ av sina föräldrar utvecklar ett narcissistiskt försvar. 
Det innebär att ungdomarna inte kan se sina egen misslyckanden utan överför 
dem på andra.  
 
Curlingläraren blir precis som curlingföräldern någon som agerar curling-
spelare och sopar banan för sina elever för att de ska lyckas och som 
’överbeskyddar’ dem. Istället för att betraktas som hjälpsam blir den stödjande 
läraren i Ingers berättelse en lärare som sitter i ”fällan” genom att ”serva” 
eleverna. Det sker således här en förändring av språkbruket för att beskriva 
den lärare som här tar form; istället för att beskriva denna lärare som stöttande 
och hjälpsam och då med positiva konnotationer, beskrivs den med negativa 
konnotationer genom användningen av begreppen ”serva” och ”curlinglärare”. 
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Sedan är det ett helt annat arbetssätt. […] Jag har tidigare 
planerat väldigt… lektionerna i detalj. För att jag ska ha en 
suverän röd tråd från början till slut. Lite snuttifierat kan jag se. 
Och nu kan jag se på ett annat sätt. Det känns på något sätt som 
att jag inte är primusmotor i klassrummet. Utan det är det här 
som på ett sätt är en lättnad också, att processen ska ske hos 
eleverna. Det gör ingenting om inte jag är aktiv hela lektionen, 
det är de som ska vara aktiva. Men jag har lite svårt för det. Jag 
tycker det är jättekul att stå vid tavlan och skriva jättemycket, 
rita och förklara. Men att hålla sig i bakgrunden, det är lite 
’vajsigt’, för då har ju inte jag kontrollen. Jag ser ju inte vad som 
händer inuti eleven. Och det är spännande, och jag kommer nog 
att ta många och snabba promenader under mina arbetsdagar. 
Just det här som Peter [utbildaren i entreprenöriellt lärande] sa, 
att: ”sätt dig ner och håll käften en stund och se vad som 
händer”. (Ii19: Intervju Emma, lärare gymnasieskola, 2008)  

 
Genom att vara den som planerar och bestämmer vad eleverna ska lära sig, 
vilka metoder som ska användas och mot vilka mål arbetet ska ske, tar den 
stödjande läraren ett didaktiskt ansvar. Denna lärare tar även det pedagogiska 
ansvaret genom att bestämma över hur lärandet bäst sker. Det är en lärare som 
styr med fast hand och tar alla beslut vad gäller undervisningen. Lotta ger 
exempel på denna detaljstyrning när hon reflekterar över hur mycket hon 
bestämmer över undervisningen, och att hon nu efter det första utbildnings-
tillfället i entreprenöriellt lärande själv kan se det:  
 

På bussen hem då så satt jag och tänkte… För jag håller på med 
astronomi och universum med mina sjuor, och då hade jag tänkt 
att de skulle få göra ett litet arbete och välja något om rymden att 
skriva om. Och så satt jag och spånade. Hur ska jag lämna det 
öppet och fritt då? Och sedan när jag genomförde lektionen så 
märkte jag att det blev mer och mer fyrkantigt, ju längre 
lektionen gick. […] Jag hade bestämt att de inte skulle skriva 
arbeten om planeterna, utan de skulle få välja något helt 
utanför… galaxer. Så då var ju det redan styrt. De fick inte välja 
vad som helst [skratt]. Och så hade jag bestämt att det skulle vara 
på ett svart A4-papper. Så var det några [elever som frågade]: 
”Kan vi inte få två?”, ”Nej!” [skratt]. Det var riktigt så. Så man 
styr ju hårt alltså. Så jag skrattade åt mig själv efteråt. Ja, ja, nu 
vet jag i alla fall vad jag håller på med. (Ii20: Intervju Lotta, 
lärare grundskola, 2009) 
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narrativet reflekterade över konsekvenserna av att elever misslyckas med att få 
godkänt i sina ämnen. Det handlar inte bara om konsekvenserna för den 
enskilda eleven, utan också konsekvenser för läraren själv, skolan och andra 
elever. Marita reflekterade t ex över det merarbete en som elevs prövning av 
en kurs innebär för henne själv. Vanjas reflektioner handlar om risken att 
förlora praktikplatser. I den meningen tar den stödjande läraren genom att 
värna skolans rykte även ansvar för andra elevers möjligheter till praktik och 
tar även ansvar för den egna arbetssituationen. 

 
Sammanfattningsvis tar den stödjande läraren form genom ett starkt ansvars-
tagande. Den stödjande läraren tar gestalt med att ta pedagogiskt och 
didaktiskt ansvar för undervisningsprocessen och även med att dela ansvar för 
elevens lärprocess med eleven. Den stödjande läraren tar också form med att 
tänja på sociala gränser. Detta genom att den stödjande läraren delar ansvar 
för inlärning och studier med eleven, men också stöttar eleven som individ i 
andra göromål. 

Den stödjande lärarsubjektiviteten 
Efter dessa tre analyser sammanfattar jag nu den lärarsubjektivitet som 
produceras när den stödjande läraren tar form i lärarnas berättelser. Jag 
analyserar därefter vilka diskurser som används som konstituerande resurser. 
Den lärarsubjektivitet som jag nu beskriver är till skillnad mot de tre tidigare 
subjektiviteterna någon som inte är möjlig att anta för att ta positionen som 
den entreprenöriella läraren. 

 
Den stödjande lärarsubjektiviteten produceras med att stödja elevers 
kunskapsinlärning. Den produceras med betydelsen av elevers ämnes-
kunskaper samt utveckling av dem som ideal. Denna subjektivitet planerar 
lektionerna i detalj och har en röd tråd från början till slut. Läraren frågar sig: 
”Vad ska de lära sig? Vilka mål? Hur det ska det ske? Hur många papper ska 
de använda? Vilken färg?” Läraren säkrar kontrollen över elevens lärande 
genom att stå vid tavlan och skriva, berätta och förklara medan eleverna 
lyssnar och antecknar. Läraren hjälper eleverna igång med uppgifter och 
förklarar hur de kan genomföras, går runt och pushar på: ”Kom igen nu då!” 
 
Den stödjande lärarsubjektiviteten arbetar för att eleven inte ska misslyckas att 
uppnå ämnesmålen, och har svårt att se när elever gång på gång inte lämnar in 
uppgifter. Läraren är då där och styr upp det hela och berättar för eleven vad 
som måste göras: ”Nu måste du göra det här, jag sitter bredvid och hjälper 
dig”. Denna subjektivitet produceras också med trygghet och närhet till eleven 
som ideal. Läraren passar upp på eleverna. Ger dem veckoschema, påminner 
eleverna om att nu har vi de här tiderna, nu kommer ni ihåg det och det. 
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Jag ser denna förändring av språkbruket som en effekt av entreprenöriellt 
lärande. Genom de erövrade kunskaperna i entreprenöriellt lärande blir den 
stödjande läraren ’fel’, eftersom den inte överför ansvar till eleven och inte 
arbetar för att eleven ska pröva sig fram på egen hand.  
 
Rädslan för att eleven ska misslyckas driver den stödjande läraren. Genom att 
läraren delar ansvaret för studierna med eleven ’skyddas’ eleven. Den 
stödjande läraren är därmed inte bara kunskapsstödjande utan även individ-
stödjande utifrån elevens förutsättningar och behov. Detta gör att den 
stödjande läraren, genom att dela ansvaret för inlärning och studier med 
eleven, och genom att stödja eleven som individ i andra göromål (t ex passa 
tider, komma ihåg inlämningar, sociala problem), tänjer på sociala gränser. 
 
När vi nu möter Vanja utvecklar hon varför hon oroar sig över att hon inte 
längre ska förbereda eleverna inför praktik och studiebesök. Detta är 
ytterligare ett exempel på hur den stödjande läraren fokuserar på att förbereda 
och stödja eleverna så att de känner sig trygga och inte misslyckas:  
 

Det är väl det som jag fortfarande har lite problem med då 
[skratt]. Den förra skolan, där ansvarade skolan för att skaffa 
praktikplatserna, här överlåter man det på eleverna. Och det gör 
ju då att det är väldigt hård konkurrens om praktikplatser. Och då 
vill man ju att skolan ska framstå med ett visst rykte. Men så att 
man då förbereder eleverna innan man släpper ut dem. Men 
sedan släpps de ganska fria. Men att man ger dem någon form av 
introduktion innan man släpper ut dem. Men av vad jag förstår 
av detta, så ska man släppa dem direkt. […] Men där kan jag 
fortfarande känna mig lite kluven. […] Jag kan känna att man 
behöver peppa eleverna en hel del inför studiebesök, ska man nu 
inte göra det heller? Jag är lite tveksam till den hållningen man 
ska ha till eleverna då. Ibland kan man ju ha elever som man får 
peppa en halvtimme för att de ska ringa ett samtal. (Ii22: Intervju 
Vanja, lärare gymnasieskola, 2008) 

 
Vanja är precis som Marita och Helena fokuserade på att elever har olika 
förutsättningar och att hon behöver anpassa sig till deras behov – i detta fall 
elever som behöver stöttning för att våga lyfta telefonluren och ringa till ett 
företag. Den stödjande läraren har således förståelse för att elever upplever 
olika saker jobbiga – och i olika stor uträckning. Återigen handlar detta om 
komplexitet och sårbarhet som rör elevers olika förutsättningar. 
 
När Vanja berättar om sin oro för skolans rykte handlar det om en oro för vad 
det får för konsekvenser. Det var också närvarande när Marita inledningsvis i 
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stödjande lärarsubjektiviteten är därmed inte inspirerad av nyliberala diskurser 
om flexibilitet. 

 
Den följsamhet som den stödjande lärarsubjektiviteten produceras med 
handlar snarare om omhändertagandet och vårdandet av en annan individ. Den 
konstituerande diskursen blir således en omhändertagande och relationell 
diskurs vilken kan kopplas till diskurser om femininitet (jmf Ahl, 2004). I en 
sådan diskurs ingår begrepp som hjälpsamhet och empati (jmf Ahl, 2004 s. 56) 
vilka förknippas med trygghet och närhet. Det är även de ideal som denna 
subjektivitet produceras med. Sådana begrepp saknas inom nyliberala 
diskurser, som t ex diskursen om potentialitet (Costea et al, 2012), diskurser 
om anställningsbarhet och flexibilitet (Garrick & Usher, 2000; Pongratz & 
Voß, 2000), diskurser om performativitet (Ball, 2003) och diskurser om det 
företagsamma jaget (Rose, 1992; Bröckling, 2005). Den stödjande lärar-
subjektiviteten produceras således i klinch med det nyliberala tankegodset. 

Den autonoma ämneslärarens narrativ: Analys 1 
Nu utforskar jag den femte och sista lärarsubjektiviteten som produceras i 
lärarnas berättelser om entreprenöriellt lärande. Precis som med den stödjande 
lärarsubjektiviteten är detta också en subjektivitet som problematiseras i 
relation till den entreprenöriella läraren. Den stödjande läraren är en 
subjektivitet som många av de lärare ni lyssnat till själva antog helt eller 
delvis, och som de kämpade med att röra sig bort ifrån. Detta blev synligt 
eftersom lärarnas berättelser och deras kamper, med att t ex inte längre stödja 
eleverna på samma sätt som tidigare, handlade om lärarna själva. När vi nu 
stiftar bekantskap med den femte lärarsubjektiviteten är det en subjektivitet 
som ingen av de lärare ni får möta tycks anta själva. Det är istället en 
subjektivitet som lärarna har distans till och som produceras tydligt som ’den 
andre’ – den oönskade. När den problematiseras är det istället andra lärare på 
skolorna som antar denna subjektivitet. 
 
För att påbörja bekantskapen med den femte lärarsubjektiviteten får ni nu 
träffa Mattias. Ni träffar honom när han deltar i en fokusgruppintervju till-
sammans med sina fem kollegor i arbetslaget. De har avslutat utbildningen i 
entreprenöriellt lärande. Det närmar sig jul och de har levt med entre-
prenöriellt lärande under nästan ett år. Det pågår ett intensivt berättande och 
reflekterande runt bordet. Vi befinner oss inne på arbetslagets gemensamma 
arbetsplats och Mattias har nyss haft ordet. Han reflekterade då över att skolan 
på något sätt lever i ett ”paradigmskifte” där han ser att mer än hälften av 
gymnasieskolan arbetar med ”traditionell katederundervisning” och att den 
andra hälften experimenterar med ämnesövergripande projekt eller ”entre-
prenöriell inlärning”. Dessa två läger menade han, förstår inte varandra eller 
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Läraren hämtar pennvässaren som saknas i klassrummet, flyttar om stolar 
inför ringövningar och flyttar tillbaka dem efter avslutad övning. Elever som 
själva ska söka praktikplatser förbereds noga i hur de ska bete sig innan de 
släpps fria. Eleven som inte vågar ringa sin praktikplats peppas individuellt. 
Den stödjande läraren berättar också för eleverna vad de ska göra även om 
detta redan står skrivet på tavlan. Läraren driver eleverna framåt i sitt lärande 
med morot och piska, utifrån en förståelse för deras situation och förut-
sättningar.  

 
I relation till entreprenöriellt lärande och den entreprenöriella läraren 
konstrueras denna lärarsubjektivitet inte som en eftersträvansvärd norm. 
Tvärtom problematiseras den. Detta görs bl a genom användningen av begrepp 
med negativa konnotationer i beskrivningar över denna subjektivitet. Till 
exempel används begreppet ”curlinglärare” istället för att använda begrepp 
som associeras till hjälpsamhet. Begreppet ”serva” används också i negativ 
betydelse och även det istället för att använda begrepp som associeras till 
hjälpsamhet. Att ”serva” eleverna uttrycks dessutom som en ”fälla” lärarna 
sitter fast i. Samtidigt är det en subjektivitet som lärare redan antagit, eller till 
viss del redan antagit, och som de intervjuade lärarna efter utbildningen i 
entreprenöriellt lärande reflekterar över, och försöker att distansera sig ifrån.  
 
Den stödjande lärarsubjektiviteten produceras som didaktiskt och pedagogiskt 
ansvarstagande och med att dela ansvaret för elevens lärande med eleven. Det 
innebär att det inte sker någon förskjutning av ansvar från struktur till individ. 
Styrningen sker heller inte utifrån elevens fria val och utifrån att göra eleverna 
självständiga och ansvarstagande (jmf Rose, 1989/1999). Denna lärar-
subjektivitet inspireras vid en första anblick därför inte av det nyliberala 
tankegodset och dess diskurser. Den stödjande lärarsubjektiviteten produceras 
dock som anpassningsbar och då utifrån elevernas individuella behov. I någon 
bemärkelse skulle den stödjande lärarsubjektiviteten kunna förstås vara 
inspirerad av nyliberala diskurser om flexibilitet (jmf Garrick & Usher, 2000; 
Pongratz & Voβ, 2003). Detta utifrån att den produceras som nästan oändligt 
följsam utifrån elevers behov och även genom att tänja på sociala gränser. 
Samtidigt handlar denna följsamhet varken om att tillfredsställa eleven som 
kund eller att genom arbetsplatsen utveckla och nå sin fulla potential (jmf 
Pongratz & Voβ, 2003).  
 
Följsamheten handlar istället om att den stödjande lärarsubjektiviteten är 
relationell och vill hjälpa en annan människa. Utifrån hur läraren intresserar 
sig för elevers olika förutsättningar finns en nyfikenhet på eleven, och inga 
krav på att få något tillbaka mer än att alla elever ska klara ämnesmålen. Det 
är således inte en performativ subjektivitet, utan en subjektivitet med en 
flexibilitet/följsamhet som tar sin grund i ett relationellt förhållningssätt. Den 
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samarbeten med andra lärare och som istället arbetar självständigt med sina 
elever.  

 
Den lärare som här tar form är den autonoma ämnesläraren, det är en lärare 
som tar form i konflikt med den entreprenöriella läraren. 

Den autonoma ämneslärarens fokus och ideal: 
Analys 2 
I detta andra analyssteg fördjupar jag nu förståelsen för den autonoma 
ämnesläraren genom att analysera vad som är den autonoma ämneslärarens 
fokus och ideal. Ni får nu åter träffa Mattias men nu i sällskap av hans kollega 
Malin (citat Ii13). Malin, som ni träffat tidigare, är språklärare. Ni får också 
återstifta bekantskapen med gymnasieläraren Lena (citat Ui1). Samtliga tre 
lärare är verksamma vid yrkesförberedande program.  

 
När ni inledningsvis lyssnade till Mattias berättelse, om paradigmskiftet och 
katederundervisningen som skulle fasas ut, var det den ”djupa kunskapen” 
som var i fokus. Ni får nu lyssna till hans reflektion över traditionell 
katederundervisning igen, där han beskriver den autonoma ämnesläraren i 
relation till djupa ämneskunskaper: 
 

Den gamla skolan med den högt utbildade läraren som pedagog, 
där tenderar man som lärare till att vara extremt stolt över den 
djupa kunskap man har i sitt ämne. Och man vill sprida den 
vidare genom att få eleverna att läsa hårt och kontrollera 
[eleverna]. Att det blir läraren i fokus. ”Jag lär eleverna från min 
kunskapsbank och det är jag som är viktig”. Att proven är 
viktiga, att studera hårt är viktigt. (Ui10: Fokusgruppintervju 
Mattias, lärare gymnasieskola, 2008) 

 
Mattias beskriver en lärare som är välutbildad i sitt ämne och som är stolt över 
sitt ämne och sina egna kunskaper i det. Det är också en lärare som sätter sig 
själv i centrum, och som lär ut dessa ämneskunskaper till eleverna och som 
kontrollerar att de lärt sig rätt. Det är en lärare som besitter ämneskunskapen 
och därmed vad som är rätt och fel vad gäller ämnet. Den autonoma ämnes-
läraren fokuserar därmed på ämneskunskap och har betydelsen av ämnes-
kunskaper och att utveckla elevers kunskaper i ämnet som ideal.  
 
Detta är också en lärare som arbetar självständigt och som själv tar ansvar för 
och genomför undervisningen. När vi nu lyssnar vidare på kollegornas 
diskussion blir detta tydligt i och med att Mattias åter tar ordet och nu till-
sammans med Malin. De beskriver en lärare som inte vill samarbeta med 
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vill inte förstå varandra, utan vill båda hävda sin rätt. Genom att Mattias ställer 
”traditionell katederundervisning” i motsats till entreprenöriellt lärande gör 
den femte lärarsubjektiviteten entré´ med en tydlig konflikt. Efter några inlägg 
från sina kollegor tar han åter ordet och forsätter att reflektera över detta 
motsatsförhållande. Mattias forsätter att använda begreppet paradigmskifte för 
att markera hur starkt han ser motsatsförhållandet. Mattias lutar sig fram och 
höjer rösten och börjar med att utveckla sina tankar kring den traditionella 
katederundervisningen: 
 

Jag har tänkt på en grej när det gäller det här paradigmskiftet. 
Den gamla skolan med den högt utbildade läraren som pedagog, 
där tenderar man som lärare till att vara extremt stolt över den 
djupa kunskap man har i sitt ämne. Och man vill sprida den 
vidare genom att få eleverna att läsa hårt och kontrollera 
[eleverna]. Att det blir läraren i fokus. ”Jag lär eleverna från min 
kunskapsbank och det är jag som är viktig”. Att proven är 
viktiga, att studera hårt är viktigt.  

 
Mattias ser på sina kollegor och forsätter nu istället att utveckla sina tankar 
kring entreprenöriellt lärande: 
 

Men medan man i entreprenöriellt lärande eller ämnesöver-
gripande, där måste man fokusera, det blir en elevfokuserad 
inlärning. Man måste se till att coacha och få dem att förstå. Att 
utveckla eleverna som individer. Vad som är viktigt! Man måste 
ge dem små pikar när de inte gör något, eller lyfta dem under 
armarna. Det är inte helt lätt att kombinera de två egenskaperna 
som lärare. En del har ju kanske det att de kan gå och ställa sig 
vid tavlan och sedan nästa gång så kan de tänka sig att vara en 
del i [en] något mer kaotiskt lärprocess där man coachar och mer 
är lagledare. Men för många är det otänkbart för att de har 
utbildat sig för att bli något med djup kunskap som står där och 
har inte tänkt sig läraryrket som något annat.  

 
Den lärare som Mattias beskriver och som står för det han kallar för 
katederundervisning tar gestalt med betydelsen av kunskaper och dessutom 
med djup kunskap. Ämnet och de djupa ämneskunskaperna sätts i centrum och 
blir denna lärares ’raison d’être’. I och med att denna lärare är den som 
besitter de kunskaper som ska förmedlas till eleverna tar den även gestalt med 
att inta en central och nästan upphöjd roll gentemot eleverna. Överföringen 
sker genom hårt arbete från elevernas sida med att läsa och lära sig 
ämneskunskaperna. Detta är också en lärare som undviker ämnesövergripande 
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kunskap till förmån för utvecklingen av elevers kompetenser. Tiden i det egna 
ämnet blir viktigt för den autonoma ämnesläraren och elevers egenskaper och 
kompetenser oviktiga. Den autonoma ämnesläraren krockar därmed helt med 
den entreprenöriella läraren.  
 
Distansen och avsaknaden av relationer berör inte bara lärarkollegorna utan 
även eleverna. När Lena reflekterar över relationen till eleverna behöver 
läraren inte ha några relationer om man undervisar på det ”gamla sättet”: 
 

Man behöver inte ha en relation till sina elever när man 
undervisar på det gamla sättet. Här har vi alltså nittio relationer 
igång här inne. Och det sitter [förstärkningsuttryck] inte utanpå 
när de sitter i knäet på oss här inne hela tiden. (Ui12: Fokus-
gruppintervju Lena, lärare gymnasieskola, 2008). 

 
Jag använde detta citat även i analysen av den följsamma läraren, och 
påpekade att den följsamma läraren formades i relation till det ”gamla sättet” 
att undervisa, och att det i Lenas berättelse delvis formades ytterligare en 
lärare. En lärare som kunde sättas i relation till den följsamma läraren och blir 
den andre. Här får nu den andre ett sammanhang och tar form som den 
autonoma ämnesläraren. En lärare som inte bara har distans till sina kollegor 
utan även till sina elever på grund av avsaknaden av relationer till eleverna.  
 
Sammanfattningsvis tar den autonoma ämnesläraren form med fokus på 
kunskap. Fokuset på kunskap är kopplat till idealet om att utveckla elevers 
ämneskunskaper. Detta är ingen lärare som relaterar till eleven som med-
arbetare eller kompis, utan den autonoma ämnesläraren tar gestalt med en 
distans till eleven som individ. Den autonoma ämnesläraren tar även gestalt 
med en distans till sina lärarkollegor och som någon som är oberoende och 
inte vill delta i samarbeten. 

Den autonoma ämnesläraren – om ansvar och 
gränser: Analys 3 
I detta tredje analyssteg analyserar jag nu hur ansvar och gränssättande formar 
den autonoma ämnesläraren. De frågor som leder analysen är som tidigare 
vilket ansvar som tas och förskjuts, samt vilka gränser som sätts, tänjs och 
överskrids.  
 
Ni får nu återstifta bekantskapen med gymnasielärarna och kollegorna Stefan, 
Lena och Hanna som är verksamma vid ett yrkesförberedande program (citat 
Ui1, Ui2, Ui12). Ni möter dem i en fokusgruppintervju. De har nu deltagit i 
alla steg i utbildningen i entreprenöriellt lärande och har arbetat med entre-
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andra lärare. Här har jag nyss frågat varför detta paradigmskifte från klassisk 
katederundervisning till entreprenöriellt lärande är viktigt:  
 

Malin: Du frågar om det är viktigt också. Ja visst är det viktigt! 
Jag sitter och äter lunch med många av mina kolleger varje vecka 
och varje dag. Och vissa arbetslag skriker efter språklärare som 
vill samarbeta, som vill släppa den här läraren med stort L-rollen 
och bli lite mänsklig… Och delta i projekt och inte tycker att 
’fulderlein’ [låtsastyska] måste man lägga fyra veckor på under 
vårterminen, för annars kommer de aldrig att vara fullärda 
elever. Så det är klart att det är viktigt! För det är en sådan 
skillnad i kunskapssyn. Och ändå undervisar vi i samma ämnen 
och träffas på ämneskonferenser och så. Det är så ’Stockholms-
relativt’ så det går inte att förstå varandra. Den andra personen 
vill inte förstå att det går att få ut ännu mer av eleven än man 
gjort.  
Mattias: En förargelse också. Man kan möta en förargelse. Ja de 
har skrivit doktorsavhandlingar i sina ämnen och är den gamla 
skolan. Och de är arga över att egenskaper, framför allt de här 
projekten och arbetssättet, att de är i högre grad lönegrundande 
än att du är väldigt, väldigt ämneskunnig.  
Malin: Att vara ämneskunnig och nå eleverna är inte samma sak. 
(Ui11: Fokusgruppintervju, lärare gymnasieskola, 2008) 

 
Den lärare som Malin beskriver fokuserar på kunskap och har inte tid över att 
lägga på samarbeten och projekt med andra lärare – all tid måste ägnas åt 
ämneskunskaperna så att eleverna blir ”fullärda”. I Malins berättelse blir detta 
en ’omänsklig’ lärare eftersom läraren intar ”lärarrollen med stort L”. 
Omänskligheten kan också stå för att läraren saknar förmågan att relatera till 
sina kollegor. Det är istället en lärare som har distans till lärarkollegor och 
som snarare relaterar till sitt ämne än till sina kollegor. Det innebär att den 
autonoma ämnesläraren har utvecklandet av elevers kunskaper i ämnet som 
ideal. Genom att den autonoma ämnesläraren föredrar att arbeta självständigt 
med eleverna tar den även gestalt med ett ideal om distans till sina kollegor. 
Det är därmed en lärare som är oberoende av sina kollegor och som skapar sitt 
sammanhang genom sin betydelse för elevernas ämneskunskaper. När Mattias 
tar ordet blir det åter tydligt att den autonoma ämnesläraren är kontroversiell 
och inte bara problematiseras, utan även bidrar till att skapa konflikter. I 
Mattias berättelse är det den entreprenöriella lärarens arbete med ämnes-
övergripande projekt och elevers ”egenskaper” som är lönegrundande. Den 
entreprenöriella läraren ges därmed högre status än den autonoma ämnes-
läraren. Konflikten tar sig också i uttryck genom att de ämnesfokuserade 
lärarna beskrivs som ”arga” över denna nedtoning av betydelsen av ämnes-
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göra. Det är en lärare som själv tar ansvaret för att planera vad som ska läras, 
hur undervisningen ska gå till och hur elevernas erövrade kunskaper ska 
synliggöras och bedömas. Denna lärare tar således både det pedagogiska och 
didaktiska ansvaret för undervisningsprocessen, men inte ansvar för 
inlärningsprocessen.  
 
Den autonoma ämnesläraren är således mycket ansvarstagande men samtidigt 
är det också en lärare som sätter sociala gränser. I analysen av lärarens fokus 
och ideal diskuterade jag att ett av idealen var en distans till lärarkollegor. 
Denna distans rörde just lärarsamarbeten och oviljan att lägga tid i det egna 
ämnet på ämnesövergripande projekt. I den bemärkelsen sätter den autonoma 
ämnesläraren sociala gränser till sina lärarkollegor. Den autonoma ämnes-
läraren styr genom de egna valen, och utan inblandning av vare sig kollegor 
eller elever. Även när det gäller eleverna är denna lärare socialt gränssättande. 
I den föregående analysen citerade jag Lena där hon gav uttryck för att lärare 
som undervisade på det ”gamla sättet” inte behövde relationer med sina elever 
(citat Ui12). Det handlar om ett socialt gränssättande, men vilket nu istället 
sker gentemot eleverna. Det är en lärare som levererar sin undervisning, men 
som överlåter ansvaret att studera och lära sig, att hålla sina tider, m m till 
eleverna själva. I den bemärkelsen upprätthåller den autonoma ämnesläraren 
gränserna för elev- och lärarrollerna. Detta sociala gränssättande gentemot 
eleverna kan också vara en del i att denna lärare beskrivs som omänsklig.  
 
Sammantaget tar den autonoma ämnesläraren form med ett starkt ansvars-
tagande och tar alla beslut vad gäller undervisningen själv utan att blanda in 
lärarkollegor och elever. Det innebär att den autonoma ämnesläraren tar 
gestalt med ett pedagogiskt och ett didaktiskt ansvarstagande för under-
visningsprocessen. Det är samtidigt en socialt gränssättande lärare. Dels 
formas den autonoma ämnesläraren som socialt gränssättande vad gäller sam-
arbeten med lärarkollegor och arbetar frikopplad från andra lärare. Dels tar 
denna lärare också gestalt med ett socialt gränssättande gentemot elever 
eftersom de själva får ansvara för sina studier och passa sina tider. Slutligen 
tar den autonoma ämnesläraren också gestalt som socialt gränssättande då 
elev- och lärarrollerna upprätthålls. 

Den autonoma ämneslärarsubjektiviteten 
Efter de tre analysstegen sammanfattar jag nu den femte och sista lärar-
subjektiviteten som produceras i lärarnas berättelser. Därefter analyserar jag 
vilka diskurser som används som konstituerande resurser.  
 
Den autonoma ämneslärarsubjektiviteten produceras med fokus på kunskap 
och med en distans till eleverna. Denna subjektivitet framställs i lärarnas 
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prenöriellt lärande under snart ett år. När vi möter dem berättar de om att de 
fått en inbjudan att presentera sitt arbete med entreprenöriellt lärande för de 
andra lärarna på gymnasieskolan:  

 
Stefan: Jag tror att de kommer att vara ganska laddade. Kanske 
till och med aggressiva i vissa lägen.  
Jag: Känns det så? 
Lena: Ja kära nån. 
Hanna: Du förstår, när det blir förändringar som att vi ska torka 
av tavlan själva istället för att städerskorna gör det, så blir det 
enorma protester och hårda ord. Och om man då ska förändra 
lärarrollen på det här sättet. När man inte ens kan torka av tavlan 
själv. […] 
Lena: Och så just det här att kaxa sig och säga att eleverna är den 
största tillgången vi har. Det är en så mils skillnad mot att torka 
tavlorna.  
Hanna. Det är en så stor förändring i tankesättet…  
Lena: … där mitt sätt att tänka, mitt sätt att leda inte är det 
viktiga längre, utan där det är elevens planering och elevens sätt 
att leda sig själv som är det viktiga. Du förstår, det finns inte med 
på kartan. Det är inte med. Det finns inte i deras yrkesroll. (Ui13: 
Fokusintervju, lärare gymnasieskola, 2008) 

 
Konflikten mellan den entreprenöriella läraren och den autonoma ämnes-
läraren är närvarande även i denna berättelse. Stefan beskriver att presenta-
tionen av deras arbete med entreprenöriellt lärande kan bli ”laddat” och ett 
möte som till och med kan bli ”aggressivt”. Grunden för detta är den 
förändringsobenägenhet som de tre lärarkollegorna tillskriver den autonoma 
ämnesläraren. I citatet tar de tre kollegorna upp det enkla exemplet med att 
lärare numera ska torka av tavlan själva och relaterar det till den mycket större 
förändring som följer av entreprenöriellt lärande: att ”mitt sätt att tänka, mitt 
sätt att leda inte är det viktiga längre, utan där det är elevens planering och 
elevens sätt att leda sig själv som är det viktiga”. Detta görs obegripligt för 
den autonoma ämnesläraren. Det innebär att den autonoma ämnesläraren tar 
form som förändringsobenägen – vilket jag förknippar med avsaknad av mod 
och flexibilitet. Något som den entreprenöriella läraren istället har. Det var 
tydligt när Mattias, i den autonoma ämneslärarens narrativ (i inledningen), 
beskriver att den entreprenöriella läraren kan tänka sig att vara en del i en mer 
”kaotiskt lärprocess där man coachar och mer är lagledare”. När Lena i 
berättelsen ovan beskriver den autonoma ämnesläraren som någon som 
planerar och leder undervisningen är det en central roll som beskrivs. Den 
autonoma ämnesläraren tar ansvar för allt som har med undervisningen att 
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till ett självständigt och ansvarstagande företagsamt jag (jmf Rose, 
1989/1999). 
  
Istället för en nyliberal diskurs om självständighet och ansvarstagande drar 
den autonoma ämnesläraren snarare från en annan diskurs om självständighet 
och ansvar. Subjektiviteten inspireras av den professionella autonoma 
universitetsläraren som har ämneskunskaper och oberoende som ideal (jmf 
Lagerberg, 2007). Det är en diskurs som även kan förknippas med 
maskulinitet (jmf Johnson et al, 2010). Värt att notera är också att detta är en 
subjektivitet som tydligast produceras i gymnasielärarnas berättelser och som 
då också har en närmare koppling till den autonoma universitetsläraren än en 
lärare i grundskolans år 7-9.  
 
Detta är en subjektivitet som problematiseras i relation till entreprenöriellt 
lärande och den entreprenöriella läraren. Som jag redan påpekat är det en 
subjektivitet som ingen av de lärare som vi lyssnat till antar och därmed heller 
inte behöver distansera sig ifrån. Istället produceras den autonoma ämnes-
läraren att stå i konflikt med den entreprenöriella läraren och en subjektivitet 
som tillskrivs andra lärare, vilka då framställs som hinder för en implemen-
tering av entreprenöriell lärande. Konflikten blir tydlig genom de begrepp som 
används i produktionen av denna subjektivitet, såsom: ”förargelse”, ”arg”, 
”laddade”, ”aggressiva”. Detta är också samtliga begrepp som inspireras av 
diskurser om maskulinitet (jmf Ahl, 2004 s. 56). Detta gör att jag förstår denna 
subjektivitet som i opposition till den entreprenöriella läraren och att den 
också produceras med ett visst mått av hotfullhet. 
 
Hotfullheten kan ligga i att denna subjektivitet inte alls inspireras av nyliberala 
diskurser. Istället destabiliserar den autonoma ämnesläraren nyliberala 
diskurser genom att den produceras med ett starkt fokus på kunskap, vad som 
där är rätt och fel, och med avsaknad av anpassningsbarhet gentemot elever 
och lärarkollegor (jmf Garrick & Usher, 2000; Pongratz & Voβ, 2003). Även 
om det inte är någon av lärarna som antar denna subjektivitet går det med stöd 
av Diehls (2017) studier att förstå att den autonoma ämnesläraren trots allt 
efterfrågas i styrdokumenten. Detta genom att ämneskunskap tas förgivet i 
läroplanerna och ska bedömas och mätas. Samtidigt efterfrågas också den 
entreprenöriella läraren som fokuserar på att utveckla elevernas entreprenör-
iella kompetenser – något som Diehl pekar på inte är lika enkelt att mäta. 
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berättelser som en individualist som fokuserar på sitt ämne (och därför inte 
bryr sig om eleverna som individer) och att utveckla och fördjupa sina elevers 
kunskaper i det egna ämnet. Den autonoma ämnesläraren är ovan vid att sam-
arbeta med andra lärare och är heller inte intresserad. Detta beror på att sam-
arbeten riskerar att ta tid från viktiga kunskapsområden inom ämnet. Lärarens 
svårigheter att släppa på ämnet till förmån för samarbeten beror på avsaknaden 
av mod, flexibilitet och att läraren förknippar fullärda elever med att de har 
djupa kunskaper inom ämnet. 
 
Detta är en lärare som vill ha kontroll över lektioner och elevers inlärning och 
som framställs som strukturerad och välplanerad. Läraren är auktoritär och är 
den som bestämmer och planerar lektionerna i förväg. Läraren bestämmer 
upplägget av lektionen, vilka uppgifter som ska genomföras, vad som ska 
läras. Läraren är också den mest aktiva i klassrummet och den drivande 
motorn. Läraren säkrar kontrollen över elevernas inlärning genom att föreläsa, 
skriva på tavlan och förklara. Dessutom arbetar läraren med prov för att ut-
värdera elevernas ämneskunskaper. Planeringen gör det svårt att respondera 
när elever kommer med idéer som inte går i linje med det som planerats. 
Lärarsubjektiviteten produceras med ett visst mått av förändringsobenägenhet 
och omänsklighet genom att den anammar lärarrollen med stort L, föreläsaren, 
estradören och därmed den som besitter kunskap och makt.  
 
Den autonoma ämnesläraren produceras som ansvarstagande och med en 
tydlig roll som ledare, både vad gäller planering av undervisningen och som 
ledare i klassrummet. Det är också en subjektivitet som framställs att styra 
som en auktoritär ledare utan att lyssna in elever eller kollegor. Utifrån att 
denna lärarsubjektivitet sätter sociala gränser för lärarsamarbeten, och heller 
inte involverar elever i beslut som rör undervisningen, produceras den som 
oberoende. Det är också en subjektivitet som tar mycket eget ansvar, men 
också låter eleverna ta ansvar för sitt eget lärande och sina studier. Det är en 
lärare som levererar och sedan lämnar över till eleven att själv lära sig. Den 
autonoma ämnesläraren kan därför ses vara inspirerad av diskurser om själv-
ständighet och ansvar. I tidigare analyser har jag förknippat självständighet 
och ansvar till nyliberala diskurser (jmf Rose, 1989/1999). Den autonoma 
ämneslärarens självständighet och ansvar handlar dock om att förmedla 
ämneskunskap och inte att fostra elever med entreprenöriella kompetenser och 
på så sätt göra dem anställningsbara eller förberedda för entreprenöriella 
processer (jmf Down, 2009; Dahlstedt & Hertzberg, 2011; Berglund, 2013; 
Lindster Norberg, 2016a). Eftersom denna lärarsubjektivitet heller inte styr 
genom elevernas fria val (jmf Lindster Norberg, 2016a) är det svårt att även 
den vägen förknippa den autonoma ämnesläraren med nyliberala diskurser. 
Snarare skulle detta då vara en subjektivitet som inspireras av en frihetsdiskurs 
som rör kunskap, där eleven frigörs genom kunskap och inte genom att göras 
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KAPITEL 8. DISKUSSION – 
EFFEKTER AV 
ENTREPRENÖRIELLT LÄRANDE 
SOM EN EFFEKTIV 
STYRNINGSTEKNOLOGI   

Det drama som har spelats upp i denna avhandling handlade om hur entre-
prenörskap i skolors undervisningspraktik, genom entreprenöriellt lärande, tar 
formen av en styrningsteknologi, och vilka effekter den får på lärares sätt att 
vara. Aktörer bakom detta drama är policyaktörer inom näringspolitik på 
övernationell, nationell, regional och lokal nivå vilka arbetade för ett ökat 
företagande. Scenen för avhandlingen var det näringspolitiska arbetet att under 
den tidiga fasen implementera entreprenörskap i det svenska utbildnings-
systemet. Lärarna har varit dramats centrala aktörer. Med sina erfarenheter av 
att ha utbildats i, och utvecklat entreprenöriellt lärande inom ramen för två 
regionala projekt och integrera dessa idéer i sin undervisning, intog de scenens 
strålkastarljus. Dessa lärare utgör den sista viktiga länken mellan policy och 
elever, och därmed möjligheten till att fostra den entreprenöriella medborgare 
som förväntas starta och utveckla de nya företagen – men också den 
anställningsbara medborgaren. 
 
I inledningskapitlet fick ni lära känna Torbjörn, läraren som inte primärt såg 
entreprenöriellt lärande som ett sätt att lära sig ’företagande’, utan som såg det 
som en möjlighet att fostra den goda medborgaren – vilket i den här 
avhandlingen är liktydigt med den entreprenöriella medborgaren. Torbjörn, 
liksom de andra lärare som ni fick lära känna i de två föregående kapitlen 
(som vi bekantade oss med genom de fem olika subjektiviteterna) såg 
entreprenöriellt lärande som en möjlighet att fostra motiverade, självständiga, 
initiativtagande, flexibla och ansvarstagande elever – de medborgare som 
formas till att själva utgöra stabiliteten i mötet med den osäkra, ständigt 
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Sammanfattning: De icke-entreprenöriella lärarna  
I detta kapitel har jag analyserat effekterna av entreprenöriellt lärande i termer 
av vilka subjektiviteter som problematiseras och marginaliseras. Dessa två 
subjektiviteter, den stödjande och den autonoma ämnesläraren, produceras i 
relation till de lärarsubjektiviteter som jag analyserade i föregående kapitel. 
Den stödjande och den autonoma ämnesläraren är inte möjlig att anta för att ta 
positionen som den entreprenöriella läraren. Till skillnad mot de tre tidigare 
subjektiviteterna som på olika sätt skiftade ansvar produceras dessa två istället 
med ett starkt ansvarstagande. De produceras även med att betona betydelsen 
av ämneskunskap till förmån för att utveckla elevers entreprenöriella kom-
petenser. 
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KAPITEL 8. DISKUSSION – 
EFFEKTER AV 
ENTREPRENÖRIELLT LÄRANDE 
SOM EN EFFEKTIV 
STYRNINGSTEKNOLOGI   
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kopplingar skapar utbildningskonceptet mellan entreprenöriellt lärande och de 
mål och förväntningar lärarna har i sin praktik. 
 
Styrningen möjliggörs bl a av att översättningens riktning mot en entre-
prenöriell medborgare är mycket tydlig. Denna tydlighet beror på den starka 
konsensus som råder i de analyserade näringspolitiska policydokumenten om 
vad det är för en medborgare som behöver fostras. Denna konsensus genom-
syrar såväl EU-nivån som den nationella, regionala och lokala nivån och är tätt 
sammanvävd med entreprenörskapsforskningens kunskapsutveckling kring 
vem entreprenören är och vad den har för förmågor. Den tydliga riktningen 
gör det möjligt att utveckla ’kopplingskapandet’, t ex i det studerade 
utbildningskonceptet. Utbildningskonceptet kopplar samman entreprenöriellt 
lärande med flera problem och behov som det sägs lösa. Dessa kopplingar blir 
både specifika och snäva, samtidigt som de verkar på bredden genom att 
entreprenöriellt lärande kopplas till många problem och behov. Jag har visat 
på hur utbildningskonceptet i entreprenöriellt lärande skapar dessa kopplingar 
till lärarna genom att: 
  
 Formulera entreprenöriellt lärande som en lösning för att fostra 

motiverade och självgående elever, elever med framtidstro, elever som 
med entreprenöriella kompetenser klarar att hantera framtiden. Att ’själv-
gående och motiverade’ elever som utbildats genom entreprenöriellt 
lärande föreläste för lärare och rektorer inför ELiS-projektens utbildningar 
stärkte denna koppling. 

 Skapa en motsättning till ’traditionell skola’ genom att t ex formulera 
lärare som intar den ”gamla rollen” och deras förhållningssätt till elever 
och undervisning som ett problem, och den lärare som intar den ”nya 
rollen” som en lösning på dessa problem. Till exempel beskrivs den nya 
lärarrollen som en lösning på – att eleverna drivs av ”yttre motivation” 
och upplever lärandet som ett ”tvång” och ”på låtsas”, – att eleverna drivs 
av belöningar och ”gör saker för lärarens eller kursens skull” istället för 
sin egen eller andra i gruppen, – att elever är ”skolanpassade” och ”når 
betyg” men brister i ”personlig utveckling”.  

 Betona hur entreprenöriellt lärande kan vara inkluderande och därmed 
också blir en lösning för elever med inlärd hjälplöshet, ADHD, DAMP, 
Dyslexi, etc. 

 
Dessa kopplingar kan kombineras och verka tillammans. Den ovanstående 
ordningen kan också ses som ett förslag på en tågordning där den första 
kopplingen är den minst snäva och specifika, och även den som knyter an till 
policymålen, medan de andra två är mer specifika kopplingar. Utbildnings-
konceptet använder dikotomiseringstekniker för att skapa motsättningar 
mellan ’traditionell skola’ och en entreprenöriell skola, t ex genom att den 
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föränderliga framtiden och en osäker föränderlig omvärld (jmf Hay & 
Kapitzke, 2009).  
 
Lärarnas berättelser innefattade en hel del reflektioner kring hur entre-
prenöriellt lärande handlar om att styra eleverna – t ex i vilken riktning de ska 
styras, hur och med vilka medel eleverna ska styras och hur mycket eller lite 
de ska styras. Något som emellertid saknas i lärarnas berättelser om vad de gör 
i entreprenöriellt lärande är deras reflektioner kring hur de själva styrs genom 
entreprenöriellt lärande. Lärarna saknade därmed ett språk att reflektera över 
hur de styrdes att anamma entreprenöriellt lärande som en styrningsteknologi. 
I deras ambitioner att pröva sig fram och försöka hitta sätt att anta positionen 
som den entreprenöriella läraren, och därmed förändra relationen till sig själv, 
sina elever och sina kolleger, öppnades det upp för ett rikligt språk om hur de 
ska gå tillväga. Det jag pekar på här är att språket inte inbegriper varför, och 
med vilka konsekvenser, detta sker. Det innebär att entreprenöriellt lärande 
marginaliserar denna typ av ’reflekterande språk’ och att lärarna ’tystas’ att 
tänka, eller prata om hur de själva styrs genom entreprenöriellt lärande.  
 
Syftet med avhandlingen har varit att fördjupa kunskapen om den form 
entreprenöriellt lärande tar i grundskolors och gymnasieskolors praktik, och 
dess effekter i termer av vilka förhållningssätt och praktiker som förstärks och 
marginaliseras. Jag vill nu avsluta detta forskningsbidrag genom att först 
diskutera hur entreprenöriellt lärande fungerar som en effektiv styrnings-
teknologi, vilken lärarna hade svårt att göra motstånd mot. Därefter diskuterar 
jag effekterna av entreprenöriellt lärande rörande vad som förstärks och vad 
som marginaliseras när denna styrningsteknologi omformar hur lärare bör vara 
och agera. 

Entreprenöriellt lärande som effektiv 
styrningsteknologi 
Jag har visat hur ett utbildningskoncept i entreprenöriellt lärande fungerar som 
en styrningsteknologi. Som sådan genomsyras den av överstatens och statens 
förväntningar om en entreprenöriell elev och medborgare, och omfattar 
tekniker och metoder för att fostra dessa elever och medborgare. Jag har också 
visat hur ett koncept i entreprenöriellt lärande möjliggör den styrning på 
distans som krävs för att elever själva ska vilja se sig som entreprenöriella, 
genom att skapa olika kopplingar mellan de styrandes mål och eleverna. 
Utbildningskonceptet i entreprenöriellt lärande skapar en övergripande 
koppling mellan övernationella, nationella och regionala mål om den entre-
prenöriella medborgaren, och entreprenörskapsforskningens kunskaps-
utveckling rörande entreprenören som en speciell individ och entreprenörskap 
som något bredare än företagande och ekonomiska värden. Mer specifika 
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implementera entreprenöriellt lärande redan var taget. Förankringsprocesser 
och lärarnas delaktighet i implementeringsprocessen bidrog till att ytterligare 
minska motståndet hos lärarna. Projekten hade också en spridningsfunktion 
genom att de nyttjade finansieringsmöjligheter som erbjöds från EU, och att 
de därigenom kunde involvera drygt 250 lärare från 31 grund- och gymnasie-
skolor. 
   
Sammantaget innebär detta att utbildningskonceptet i entreprenöriellt lärande 
tillsammans med ELiS-projekten gjorde det möjligt för EU-nivån, den 
nationella nivån och den regionala nivån att styra på distans och fostra de 
entreprenöriella eleverna. Detta utspelades i den tidiga fasen av att 
implementera entreprenörskap i det svenska utbildningssystemet, viket skedde 
inom ramen för näringspolitiken, d v s i den fas då det ännu inte fanns någon 
nationell strategi för utbildningsområdet och då det ännu inte fanns ett tydligt 
uttryckt stöd från den nationella utbildningspolitiken och läroplanerna.  
 
Utbildningsaktören bakom utbildningskonceptet utgjorde en central nod i 
denna styrning, då den tog och gavs rollen som subjektivitetsexpert, d v s den 
som besatt kunskap om hur både elever och lärare bör vara som goda och 
moraliska människor liksom hur entreprenöriellt lärande kunde bidra till detta. 
Utbildningskonceptet tillhandahölls av ett privat företag och kan därmed sägas 
utgöra ett exempel på hur entreprenören övertar rollen som subjektivitets-
expert. Detta står i kontrast till de professioner som, via välfärdsstatens 
offentliga institutioner, tidigare getts expertstatus som t ex läkare, pedagoger 
och psykologer som verkar inom vårdande institutioner, universitet och 
myndigheter. Som Rose (1992) pekar på ligger detta i linje med att den 
nyliberala styrningsrationaliteten getts allt större utrymme. Det innebär att det 
är entreprenören som vet hur den entreprenöriella medborgaren ska fostras, 
inte t ex pedagoger vid högskolor och universitet vilka utbildar lärare. Huru-
vida dessa pedagoger kan betraktas som subjektivitetsexperter är dock något 
som kan diskuteras. Snarare kan de ses ’sitta fast’ i en position som 
’kunskapsexperter’ rörande didaktik och pedagogik kopplat till elevers 
lärande, eftersom den lagts fast över en lång tid. I mindre utsträckning kan de 
ses som subjektivitetsexperter inriktade på att undervisa i hur elever formas i 
en specifik, av staten bestämd riktning, även om detta under den sena fasen54  
verkar brytas upp genom att Skolverket engagerat universitet och högskolor i 
att undervisa lärare i entreprenöriellt lärande55.  
 

                                                        
54 Den sena fasen att implementera entreprenörskap i det svenska utbildningssystemet påbörjades 2009 
i och med publiceringen av den nationella strategin för området, då Skolverket övertog ansvaret för 
detta arbete från Nutek.     
55 För ett exempel på sådan uppdragsutbildning vid Umeå universitet se ww.umu.se/utbildning/kurs-
plan/2pe124/. (hämtad 2018-07-17) 
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entreprenöriella läraren framställs ha en äkta relation till sina elever och är 
närvarande, till skillnad mot den lärare som intar den ”gamla rollen”, som 
spelar lärarrollen och då inte är närvarade. Användningen av denna teknik i 
samband med arbetet att implementera entreprenörskap i det svenska 
utbildningssystemet under den tidiga fasen har tidigare uppmärksammats av 
Leffler (2006) Utbildningskonceptet använder också pedagogiska diskurser 
som resurser för att skapa dessa kopplingar och konstruerar sammantaget 
entreprenöriellt lärande som en ’optimal pedagogik’ som kan fostra de, för 
lärarna och samhället, så eftersträvansvärda motiverade och självgående 
eleverna.  
  
Antalet kopplingar, och det faktum att de kan verka tillsammans, bidrar till 
översättningens styrka. Därmed ökar möjligheterna att lärarna anammar entre-
prenöriellt lärande och tar positionen som den entreprenöriella läraren. 
Därigenom framställs också den entreprenöriella läraren som den moraliska 
läraren. Entreprenöriellt lärande konstrueras därmed, tack vare kopplingarnas 
bredd, som en lösning på problem som lärare kämpar med i sin undervisnings-
praktik. I den bemärkelsen tänjs genom entreprenöriellt lärande gränserna för 
vad entreprenörskapet kan lösa. 
 
En tolkning, av varför det saknas reflektioner kring hur lärarna själva styrs 
genom entreprenöriellt lärande, är att den form som entreprenörskap tar i detta 
sammanhang är en effektiv styrningsteknologi som verkar ’genom’ lärarna. 
Det innebär att lärarna av ’fri vilja’ vill ta positionen som den entreprenöriella 
läraren genom de kopplingar som utbildningskonceptet skapar, och därmed 
fostra den entreprenöriella elev och medborgare som självständigt kan klara 
framtiden, arbetslivet, företagandet, och som efterfrågas i näringspolitiska 
policydokument. Denna ’frivillighet’ tar form genom den produktiva makten, 
vilken erkänner lärarnas förmåga att prestera och deras vilja att agera och att 
nå sin ’fulla potential’ i en bestämd riktning. Den produktiva makten bidrar 
också till att det blir svårare att kritisera och/eller utöva motstånd mot 
entreprenöriellt lärande och den entreprenöriella läraren. Entreprenöriellt 
lärande fungerar således som en subtil styrning som begränsar möjligheter till 
att göra motstånd mot de ideal som erbjuds (Bragg, 2007) eftersom de 
framställs som så eftersträvandevärda för lärarna.  

 
Vidare förstärker upplägget och organiseringen av projekten ELiS1- och 
ELiS2 det studerade utbildningskonceptet i entreprenöriellt lärande som 
styrningsteknologi. Denna förstärkning skedde genom att enbart rikta 
utbildningen till arbetslag, att involvera rektorerna för de strukturella för-
ändringar som krävdes, och att utbildningen i entreprenöriellt lärande vävdes 
tätt samman med lärarnas arbete att implementera entreprenöriellt lärande i 
deras undervisningspraktik. Projektupplägget krävde således att beslutet att 
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54 Den sena fasen att implementera entreprenörskap i det svenska utbildningssystemet påbörjades 2009 
i och med publiceringen av den nationella strategin för området, då Skolverket övertog ansvaret för 
detta arbete från Nutek.     
55 För ett exempel på sådan uppdragsutbildning vid Umeå universitet se ww.umu.se/utbildning/kurs-
plan/2pe124/. (hämtad 2018-07-17) 
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entreprenöriella läraren framställs ha en äkta relation till sina elever och är 
närvarande, till skillnad mot den lärare som intar den ”gamla rollen”, som 
spelar lärarrollen och då inte är närvarade. Användningen av denna teknik i 
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utbildningssystemet under den tidiga fasen har tidigare uppmärksammats av 
Leffler (2006) Utbildningskonceptet använder också pedagogiska diskurser 
som resurser för att skapa dessa kopplingar och konstruerar sammantaget 
entreprenöriellt lärande som en ’optimal pedagogik’ som kan fostra de, för 
lärarna och samhället, så eftersträvansvärda motiverade och självgående 
eleverna.  
  
Antalet kopplingar, och det faktum att de kan verka tillsammans, bidrar till 
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vad entreprenörskapet kan lösa. 
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nå sin ’fulla potential’ i en bestämd riktning. Den produktiva makten bidrar 
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att göra motstånd mot de ideal som erbjuds (Bragg, 2007) eftersom de 
framställs som så eftersträvandevärda för lärarna.  

 
Vidare förstärker upplägget och organiseringen av projekten ELiS1- och 
ELiS2 det studerade utbildningskonceptet i entreprenöriellt lärande som 
styrningsteknologi. Denna förstärkning skedde genom att enbart rikta 
utbildningen till arbetslag, att involvera rektorerna för de strukturella för-
ändringar som krävdes, och att utbildningen i entreprenöriellt lärande vävdes 
tätt samman med lärarnas arbete att implementera entreprenöriellt lärande i 
deras undervisningspraktik. Projektupplägget krävde således att beslutet att 
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Den entreprenöriella läraren – en töjbar 
subjektivitet 
Det lärarideal som produceras genom entreprenöriellt lärande är den entre-
prenöriella läraren. I Kapitel 6 har jag visat att den entreprenöriella läraren 
produceras som en relativt komplex och töjbar subjektivitet, eftersom den ger 
utrymme för olika sätt att vara som lärare: den samarbetande, den stödjande 
och den individformande läraren. En liknande komplexitet rapporterar också 
Rose (1999) om, då han synliggör att medborgaren under 1900-talet pro-
duceras i flera former. Med förenklade resonemang kan de relateras till olika 
tidsperioder, men Rose pekar på att de också existerade samtidigt. Den 
autonoma aktiva medborgaren som gör sina egna val, och som Rose menar 
kan förknippas med 1980-talet och nyliberala influenser, samexisterar således 
med den sociala och solidariska medborgaren och medborgaren med krav och 
rättigheter, även om dessa kan kopplas till ett tidigare 1900-tal. Precis som 
Rose hävdar att dessa tre medborgarsubjektiviteter både kan samexistera, 
vävas samman och ställas mot varandra, hänger de tre lärarsubjektiviteterna 
tätt samman. De förutsätter delvis varandra, samtidigt som de också delvis 
överlappar varandra. Det innebär att Torbjörn och de andra lärarna inspireras 
av, och prövar flera av dessa subjektiviteter samtidigt, och därför också kan 
glida mellan dem. De kan också pröva och anta dem mer eller mindre, vilket 
också öppnar upp för möjligheten att göra motstånd mot de subjektiviteter som 
entreprenöriellt lärande erbjuder. Lärarna kan därmed glida mellan idealen att 
vara följsam med eleverna och deras intressen, ämnesövergripande samarbeten 
med kollegor och att fostra den entreprenöriella eleven.  
 
I avsnitten som följer diskuterar jag den entreprenöriella lärarens töjbarhet 
utifrån de tre subjektiviteternas likheter och skillnader i fokus, ideal, ansvar 
och gränser, samt hur de förhåller sig till varandra. Därefter diskuterar jag de 
icke-entreprenöriella lärarna: den stödjande läraren och den autonoma ämnes-
läraren, och hur de relaterar till den entreprenöriella läraren. Diskussionerna 
av lärarnas fokus och ideal, vilka ansvar som tas och förskjuts, samt vilka 
gränser som sätts, tänjs och överskrids, överlappar delvis varandra. Det inne-
bär att dessa analytiska verktyg synliggör ’sidor’ hos den entreprenöriella och 
de icke-entreprenöriella lärarna som hänger tätt samman. Dessa verktyg 
möjliggör dock att diskutera olika aspekter av dessa lärare. Jag avslutar med 
att diskutera den individformande läraren och den autonoma ämnesläraren, 
vilka samtidigt som de liknar varandra står mest i konflikt till varandra. Med 
dessa diskussioner vill jag tydliggöra vilka förhållningssätt och praktiker som 
förstärks och marginaliseras. I Tabell 7 har jag sammanställt resultaten av 
analyserna i Kapitel 6 och 7, som ligger till grund för diskussionerna. Jag har i 
den lagt till vilka kompetenser som de icke-entreprenöriella lärarna implicit 
kan anses fostra och som jag tar upp i diskussionen. 
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I och med att entreprenören och företagaren tar rollen som subjektivitetsexpert 
innebär det också att det finns ett marknadstänkande som förutsätter och 
villkorar utbredningen, d v s att entreprenöriellt lärande säljs in som lösning på 
de problem som kunderna – d v s lärarna, rektorerna och de styrande har. 
Istället för den styrning som karaktäriserade välfärdsamhället där staten styrde 
på armlängds avstånd, via experter och offentliga institutioner, utgör istället 
marknaden logiken för hur styrningen på distans fungerar i det fall som jag har 
studerat (jmf Rose, 1992). I det avseendet tänjer entreprenöriellt lärande, 
genom de olika kopplingar som skapas, inte bara på gränserna för vad 
entreprenörskapet kan lösa, utan genom entreprenören som subjektivitets-
expert läggs även styrningen ut på ’entreprenad’. 
 
Således är det i det studerade fallet entreprenörskapet i form av företagande 
som bidrar till att styrningen fungerar, genom att ett privat företag stödjer 
lärare att ta positionen som den entreprenöriella läraren. Samtidigt är det just 
att frikoppla entreprenörskapet från företagandet, och då det som utgör själva 
målet för styrningen – fler och växande företag – som skapar den viktigaste 
kopplingen till lärarna och också möjliggör styrningen.  Genom att både ELiS-
projekten och utbildningskonceptet frikopplar entreprenörskap från före-
tagande, visar denna studie i linje med t ex Komulainen et al (2011) och 
Korhonen et al (2012) hur lärare omfamnar en bredare tolkning av entre-
prenörskap som ett förhållningssätt med fokus på att utveckla elevers entre-
prenöriella kompetenser – d v s fostra den entreprenöriella medborgaren.  
 
Entreprenöriellt lärande är därmed en effektiv styrningsteknologi som syftar 
till att fostra entreprenöriella elever, men som jag också visat. omformar 
lärares sätt att vara. Samtidigt så skapar denna särkoppling en ny koppling till 
hur den ekonomiska rationaliteten blir ett grundläggande ’läge’ för människan 
– d v s vi ska tänka och agera ’ekonomiskt’ avseende oss själva och andra. 
Exempel på detta är hur lärarna ska fostra elever som är anställningsbara och 
med kunskaper som gör dem till nytta för marknaden. De ska lära sig hur de 
flexibelt kan svara upp mot marknadens behov och nycker. Den nya 
kopplingen till marknaden och den ekonomiska rationaliteten leder därmed till 
vad som kan ses som en ’mjuk avancerad kapitalism’ (t ex Boitanski & 
Chiapello, 2005/2007). I den bemärkelsen stärker avhandlingens resultat 
Dahlstedt och Hertzbergs (2012) studie som pekar på att entreprenöriellt 
lärande bidrar till att elevers subjektiviteter kopplas till marknaden, och hur 
entreprenöriellt lärande öppnar upp för en ekonomisering av såväl skolor, 
elever, utbildning och lärare.  
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Den entreprenöriella läraren utifrån fokus och 
ideal 
Den entreprenöriella läraren produceras genom de tre lärarsubjektiviteterna 
med en betoning på att utveckla elevers entreprenöriella kompetenser. Genom 
de fokus och ideal som lärarna tar form är detta uttalat hos den 
individformande läraren, där fostrandet av den entreprenöriella eleven är dess 
’raison d’être’. Den följsamma och den samarbetande läraren lägger dock 
också tonvikt på kompetenser genom sina respektive sätt att agera. 
Utmärkande för både den individformande och den följsamma läraren är att de 
fostrar en elev som är självcentrerad och inriktad på att utveckla sig själv i 
termer av kompetenser, intressen och drömmar (jmf Brunila, 2014). Den 
individformande läraren gör det genom fokuset på att utveckla kompetenser 
som självständighet, drivkraft, förmåga att ta ansvar för egna förehavanden, 
samt elevens förmåga att tro på och relatera till sig själv. Betoningen på 
kompetenser är inte lika stark hos den följsamma läraren, men själv-
centreringen är tydlig genom att läraren är inriktad på att stödja elever att 
utveckla en medvetenhet om sina egna intressen, och att stärka elevers 
förmåga att ta beslut för det som rör eleven själv. Den samarbetande läraren 
betonar genom sitt sätt att agera istället elevers samarbetsförmåga och därmed 
förmågan att relatera till andra. Den samarbetande läraren bryter därmed med 
de andra två lärarnas fostran av en självcentrerad elev, till att forma en elev 
som bättre rimmar med tidigare ideal om att vara kollektivt medveten 
(Dahlstedt & Fejes, 2017). Det visar på hur de olika subjektiviteterna bryter 
med varandra (jmf Rose, 1999), men också kan komplettera varandra. De tre 
lärarsubjektiviteternas fokus på olika kompetenser bidrar till den entre-
prenöriella lärarens töjbarhet.    
 
Betoningen på att utveckla elevers kompetenser innebär att den entre-
prenöriella läraren produceras med ett starkt fokus på att fostra anställnings-
bara elever och medborgare, som förbereds för att kunna konkurrera och vara 
till nytta på arbetsmarknaden, snarare än att förberedas för att starta och driva 
företag. De tre lärarsubjektiviteterna betonar anställningsbarhet på olika sätt. 
Den samarbetande läraren gör det i och med fokuset på att fostra elevers 
samarbetsförmåga (jmf Dahlstedt & Fejes, 2017), medan den individformande 
läraren gör det genom att fostra den entreprenöriella medborgaren som jäm-
ställs med den anställningsbara medborgaren och som efterfrågas i policy (se 
Kapitel 5). Den följsamma läraren förstärker denna idé genom sitt ideal om 
kollegial närhet till eleven, där eleven involveras i didaktiska beslut som rör 
undervisningen och därmed får lära sig att ta ansvar; inte bara för sig själv 
utan också för organisatoriska processer.  
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Den entreprenöriella läraren utifrån fokus och 
ideal 
Den entreprenöriella läraren produceras genom de tre lärarsubjektiviteterna 
med en betoning på att utveckla elevers entreprenöriella kompetenser. Genom 
de fokus och ideal som lärarna tar form är detta uttalat hos den 
individformande läraren, där fostrandet av den entreprenöriella eleven är dess 
’raison d’être’. Den följsamma och den samarbetande läraren lägger dock 
också tonvikt på kompetenser genom sina respektive sätt att agera. 
Utmärkande för både den individformande och den följsamma läraren är att de 
fostrar en elev som är självcentrerad och inriktad på att utveckla sig själv i 
termer av kompetenser, intressen och drömmar (jmf Brunila, 2014). Den 
individformande läraren gör det genom fokuset på att utveckla kompetenser 
som självständighet, drivkraft, förmåga att ta ansvar för egna förehavanden, 
samt elevens förmåga att tro på och relatera till sig själv. Betoningen på 
kompetenser är inte lika stark hos den följsamma läraren, men själv-
centreringen är tydlig genom att läraren är inriktad på att stödja elever att 
utveckla en medvetenhet om sina egna intressen, och att stärka elevers 
förmåga att ta beslut för det som rör eleven själv. Den samarbetande läraren 
betonar genom sitt sätt att agera istället elevers samarbetsförmåga och därmed 
förmågan att relatera till andra. Den samarbetande läraren bryter därmed med 
de andra två lärarnas fostran av en självcentrerad elev, till att forma en elev 
som bättre rimmar med tidigare ideal om att vara kollektivt medveten 
(Dahlstedt & Fejes, 2017). Det visar på hur de olika subjektiviteterna bryter 
med varandra (jmf Rose, 1999), men också kan komplettera varandra. De tre 
lärarsubjektiviteternas fokus på olika kompetenser bidrar till den entre-
prenöriella lärarens töjbarhet.    
 
Betoningen på att utveckla elevers kompetenser innebär att den entre-
prenöriella läraren produceras med ett starkt fokus på att fostra anställnings-
bara elever och medborgare, som förbereds för att kunna konkurrera och vara 
till nytta på arbetsmarknaden, snarare än att förberedas för att starta och driva 
företag. De tre lärarsubjektiviteterna betonar anställningsbarhet på olika sätt. 
Den samarbetande läraren gör det i och med fokuset på att fostra elevers 
samarbetsförmåga (jmf Dahlstedt & Fejes, 2017), medan den individformande 
läraren gör det genom att fostra den entreprenöriella medborgaren som jäm-
ställs med den anställningsbara medborgaren och som efterfrågas i policy (se 
Kapitel 5). Den följsamma läraren förstärker denna idé genom sitt ideal om 
kollegial närhet till eleven, där eleven involveras i didaktiska beslut som rör 
undervisningen och därmed får lära sig att ta ansvar; inte bara för sig själv 
utan också för organisatoriska processer.  
   Ta
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Entreprenöriellt lärande har istället syftet att fostra medborgare för marknaden 
(jmf Dahlstedt & Hertzberg, 2014). Detta innebär att den entreprenöriella 
läraren delvis agerar som om den säger sig utöva progressiv pedagogik, men 
som inte gör det i praktiken. 

Den entreprenöriella läraren utifrån ansvar och 
gränser 
Den entreprenöriella läraren produceras också genom att förflytta ansvar, men 
är även töjbar i detta avseende. Medan den samarbetande läraren förskjuter 
ansvar för pedagogiska och didaktiska beslut till lärarkollektivet, för den 
individformande och den följsamma läraren istället på olika sätt över ansvar 
till eleverna. Hur den entreprenöriella läraren för över ansvar till elever är inte 
bara kopplat till en omförhandling av elev/lärarrollerna, utan hör intimt 
samman med hur den entreprenöriella läraren styr elever.  
 
Denna ansvarsförskjutning till eleven innebär att den entreprenöriella läraren 
styr genom den nyliberala frihetliga styrningsrationaliteten om att individen 
ska få göra sina egna fria val (Rose, 1989/1999). Den individformande läraren 
står visserligen bakom eleverna och coachar dem i deras lärprocess, men 
betonar att eleven själv ska ta ansvar för sitt lärande och sina göromål, och inte 
’matas’ med kunskap, förmaningar och påminnelser. Hur elever styrs genom 
det fria valet blir påtagligt då denna lärare låter elever själva välja mellan att 
lyckas eller misslyckas med sina uppgifter och studier, och inte manar på dem. 
Misslyckandet är något som eleven ska lära sig utifrån. Denna lärare 
produceras också att ha modet att låta elever misslyckas. Det görs möjligt 
genom att elevers olika förutsättningar och sårbarhet tonas ner. Istället 
betraktas alla elever ’objektivt’ med samma förutsättningar och förmåga att 
lyfta sig själva, trots skillnader i socioekonomisk bakgrund, familje-
förhållanden samt fysiska och mentala förutsättningar. 

 
Den följsamma läraren styr istället genom att eleverna involveras i didaktiska 
beslut utifrån sina intressen, drömmar och vilja. Att den följsamma läraren 
förflyttar ansvar för didaktiska beslut till eleven innebär en nedtoning av den 
självständiga professionella läraren. Bragg (2007) visar att denna nedtoning av 
lärarprofessionaliteten pågår som effekt av nyliberala styrningsteknologier 
inom kvalitetsområdet. Entreprenöriellt lärande har således en liknande effekt 
inom didaktikområdet. Dessa ansvarsförskjutningar kan tydligt kopplas till 
den (ny)liberala idén om att respektera individers frihet (Rose, 1999). Att den 
individformande läraren använder elevers eget ansvar för framgångar och 
misslyckanden som en del i styrningen, betonar dock också i viss mån en mer 
auktoritär hållning gentemot sina elever.  
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Att den följsamma läraren i sin undervisningspraktik involverar elever i 
didaktiska beslut, hör också samman med hur den entreprenöriella läraren 
produceras som töjbar vad gäller relationer till elever och kolleger. 
Involveringen av elever i didaktiska beslut medför att relationen mellan lärare 
och elev omformas till en mer kollegial relation där elev och lärare blir 
medarbetare i undervisningsarbetet. Den individformande läraren bryter mot 
denna kollegiala närhet genom sitt ideal om att hålla en viss distans till eleven 
som individ. För båda lärarsubjektiviteterna innebär den nya relationen att 
ansvar förflyttas till eleven, men på olika sätt. Den följsamma läraren gör det 
genom att involvera eleven i de didaktiska besluten och den individformande 
läraren genom att förskjuta ansvaret för elevens lärprocess till eleven själv. 
Den entreprenöriella läraren förstärker därmed inte bara idén om anställnings-
barhet, utan bidrar även till den omförhandling av roller och relationer som 
följer av den nyliberala styrningsrationaliteten (Connell, 2013). Den följ-
samma lärarens ideal att vara följsam elevers vilja och intressen kan ses som 
en förstärkning av hur eleven (och föräldern) omdefinieras till kund och 
läraren till leverantör genom att leverera vad eleven (kunden) önskar (jmf 
Connell, 2013; Ball, 2003). Den ’nya’ relation till eleven som den individ-
formande läraren tar form genom, kan jag dock inte koppla till denna kund/-
leverantörsrelation i och med att den läraren inte levererar med en ’kund’ i 
åtanke. 
  
Den entreprenöriella läraren är även töjbar beträffande hur den produceras 
genom sin relation till kunskap. Både den följsamma läraren och den individ-
formande läraren tonar ner betydelsen av kunskap i termer av specifika ämnes-
kunskaper. Denna reducering av ämneskunskapers betydelse sker genom att 
den följsamma läraren framhåller formandet av själva lärprocessen och den 
individformande läraren lägger tonvikten på att utveckla elevers entre-
prenöriella kompetenser. Den samarbetande läraren, däremot, tar form genom 
sitt ideal om sammanhang som idé för elevers lärande, och betonar elevers 
förmåga att inhämta och relatera till kunskap. Delvis sker en relativisering av 
kunskap eftersom eleverna själva ska inhämta och skapa kunskap utifrån egna 
intressen, drömmar och vilja. Det kan tolkas som att den entreprenöriella 
läraren konstitueras utifrån postmoderna socialkonstruktionistiska diskurser 
(Burr, 1995/2000). En sådan tolkning innebär att den entreprenöriella läraren 
medverkar till att förstärka progressiva pedagogiska idéer som betonar formen 
istället för undervisningens innehåll (Lagerberg, 2007). Lindster Norberg 
(2016b) skulle dock inte hålla med om den tolkningen eftersom hennes 
analyser visar att entreprenöriellt lärande ’kidnappar’ progressiva pedagogiska 
idéer genom att relateras till pedagogen John Dewey och ”Learning by doing” 
(Lindster Norberg, 2016b s. 143). Lindster Norberg poängterar att Deweys 
progressiva pedagogiska idéer är förknippade med syftet att fostra demo-
kratiska medborgare, en fostran som entreprenöriellt lärande inte bidrar till. 
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Entreprenöriellt lärande har istället syftet att fostra medborgare för marknaden 
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vara flexibel och att utveckla sin fulla potential. Den följsamma läraren 
maximerar sig genom sin flexibilitet och tänjbarhet. I linje med Costea et als 
(2012) resonemang om diskursen om potential, som resurs i konstruktionen av 
anställningsbarhet, konstrueras den följsamma läraren att konstant vara 
kapabel att bli mer än vad den redan är – att hela tiden bli mer anpassningsbar 
och gränsöverskridande. Det gör att den lärare som maximerar sig ur ett kund- 
och arbetsgivarperspektiv, och omförhandlar gränser mellan arbetstid/fritid, 
lärarroll/elevroll, ämnen, planering av undervisning/ genomförande av under-
visning, kan se sig själv som entreprenöriell. Den samarbetande läraren 
maximerar sig genom lärarsamarbeten och då som den ständiga gemensamma 
resursen i arbetslaget, medan den individformande läraren istället maximerar 
sig genom målfokuseringen att fostra entreprenöriella elever. Det är genom 
denna maximering av potential som jag tolkar att den entreprenöriella läraren 
konkurrerar med andra lärare. Ju mer flexibel, ju mer samarbetande, ju fler 
fostrade entreprenöriella elever, dess bättre och konkurrenskraftig är denna 
lärare. Det är också en lärare som ständigt är i tillblivelse genom att (om)för-
handla sina egna gränser (jmf Bröckling, 2005; Berglund, 2013; Costea et al, 
2012). 

Den entreprenöriella läraren i relation till ’sig 
själv’ 
De tre lärarsubjektiviteterna gör den entreprenöriella läraren komplex och i 
vissa avseenden både följsam och töjbar, samtidigt som den också blir mot-
stridig. En lärare kan pröva och anta alla tre subjektiviteterna i syfte att ta 
positionen som den konkurrenskraftiga och moraliska entreprenöriella läraren, 
men samtidigt är det möjligt att ta denna position genom att bara anta en eller 
två av dess subjektiviteter. Utifrån att entreprenöriella subjektiviteter över-
ordnas icke-entreprenöriella subjektiviteter56, och den mest överordnade av de 
olika formerna av företagsamma jag är den mest tydliga, d v s entreprenören 
(jmf Berglund, 2013), är frågan om det även finns en rangordning och inne-
bördes konkurrens mellan de tre lärarsubjektiviteterna?  
 
Den samarbetande läraren är en förutsättning för den entreprenöriella läraren 
på grund av att entreprenöriellt lärande förknippas med ämnesövergripande 
projektarbeten. Det är en koppling som också har noterats av bl a Svedberg 
(2007) och Lindster Norberg (2017). Denna avhandling stärker därmed 
Svedbergs forskning, som visar att fokuset på arbetsformerna projekt och 
uppdrag tyder på att entreprenöriellt lärande tolkas som olika former av 

                                                        
56 Till exempel visar Pongratz och Voß (2003) hur den entreprenöriella arbetstagaren är överordnad 
den postfordistiska arbetstagaren, och genom denna avhandling visar jag hur den entreprenöriella 
läraren är överordnad de icke-entreprenöriella lärarna. 
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Genom att detta handlar om en tydlig ansvarsförskjutning från strukturer till 
individen, d v s från utbildningssystemet och dess professionella roller till 
eleven, innebär det att den entreprenöriella läraren förstärker den nyliberala 
styrningsrationaliteten (jmf Rose, 1992). Den individformande läraren och den 
följsamma läraren styr således genom en rationalitet, som i ett vidare 
perspektiv innebär att ansvar för livet i samhället och sociala risker såsom 
sjukdom, arbetslöshet, fattigdom förs över från det gemensamma till individer 
och kollektiv (Lemke, 2001). Det innebär att den entreprenöriella läraren 
konstrueras att bejaka risk, vilket också Komulainen et al (2011) noterat i 
tidigare studier. Det hänger samman med att det studerade utbildnings-
konceptet i entreprenöriellt lärande och ELiS-projekten tar utgångspunkt i den 
nyliberala idén om en osäker, föränderlig framtid, vilken den entreprenöriella 
medborgaren fostras att kunna hantera (jmf Hay & Kapitzke, 2009).  
 
Den individformande lärarens betoning på att bejaka risk, innebär att det är 
upp till eleverna själva att fundera över varför de inte klarade en viss uppgift. 
Ansvaret för misslyckanden placeras således hos eleven och sätter lärarens 
behov av att fundera över hur väl den didaktiska ansatsen fungerade i 
bakgrunden. Den entreprenöriella läraren förstärker således även den 
nyliberala styrningsrationaliteten genom att använda strategier för att göra 
elever självständiga och även ansvariga för sina beslut och handlingar (jmf 
Rose, 1989/1999). Samtidigt kan just betoningen på risktagande tydligt 
kopplas till entreprenörskap genom entreprenörens benägenhet att ta risker 
(Vecchio, 2003). Det innebär att den entreprenöriella läraren, i form av den 
individformande läraren, i viss mån inspireras av den mest tydliga formen av 
det företagsamma jaget – entreprenören.  
 
I litteraturgenomgången beskrev jag den forskning som synliggjort hur den 
grundläggande subjektiviteten, det företagsamma jaget, överordnas genom sin 
förmåga att omforma andra subjektiviteter (jmf du Gay et al, 1996), och som 
även förstärks genom den nyliberala styrningsrationaliteten (Rose, 1992). 
Denna styrningsforskning visar hur det företagsamma jaget omformar elevers 
subjektiviteter (Komulainen et al, 2011; Dahlstedt & Hertzberg, 2012; 
Lindster Norberg, 2016), studenters subjektiviteter (Lolich, 2009; Varman et 
al, 2011) och anställdas subjektiviteter (Pongratz & Voß, 2003; Costea et al, 
2012). I praktiken innebär denna överordning, vilket Berglund et al (2017) 
påpekar, att det inte räcker med att vara elev, lärare eller förälder, utan att vi 
ska vilja vara ”en entreprenöriell elev, lärare eller förälder” (ibid s. 2 egen 
översättning) eller t ex en entreprenöriell läkare och sjuksköterska. 
 
Ett av mina bidrag till denna styrningsforskning är att jag visar på hur den 
entreprenöriella läraren inte bara inspireras och formas av det företagsamma 
jaget när det gäller att bejaka risk, utan även formas genom betoning på att 
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också tydligt inspirerat av både nyliberala diskurser om en osäker framtid och 
entreprenörskapsdiskurser. Detta medför att den individformande läraren även 
kan ses som överordnad genom att det är en subjektivitet som i nyliberal anda 
respekterar elevens frihet, och som ser till elevens potential och inte dess 
sårbarhet. 
 
Den individformande läraren är precis som den följsamma läraren en tydlig 
effekt av STEG-konceptet, dels på grund av det uttalade och centrala fokuset 
på att utveckla elevers entreprenöriella kompetenser, dels genom utbildnings-
aktörens och dennes elevers ’starka’ berättelser vilka återgavs under ut-
bildningen. 
 
Även om det utifrån ovanstående resonemang går att förstå den individ-
formande läraren som den mest överordnade av den entreprenöriella lärarens 
tre möjliga lärarsubjektiviteter, var detta en subjektivitet som flera av lärarna 
kämpade med att anta. En anledning kan vara att det ärr en lärarsubjektivitet 
som innebär att de fick arbeta med att sätta sociala gränser till sina elever – 
vilket tydligen var svårare än att tänja på gränser. Det kan också bero på att 
det är en subjektivitet som i sina skarpaste konturer uppvisar mer auktoritära 
och maskulina drag – som inte omförhandlar sin position och världsbild – och 
som verkar enligt principen att målen helgar medlen. 

De icke-entreprenöriella lärarna utifrån fokus och 
ideal 
Hur förhåller sig då den entreprenöriella läraren till de två lärarsubjektiviteter 
som den entreprenöriella läraren produceras i relation till: den stödjande 
läraren och den autonoma ämnesläraren? Vilka förhållningssätt och praktiker 
marginaliseras genom att lärarna rör sig bort från dessa två subjektiviteter? 
 
Den stödjande läraren för, genom sin närhet till eleven och omvårdnaden om 
den, lätt tanken till de yngsta åren i grundskolan. I det empiriska materialet 
relaterade dock både grundskolans lärare verksamma i år 7-9 och gymnasie-
skolans lärare till denna lärarsubjektivitet. Det är dessutom en subjektivitet 
som flera av lärarna själva antagit. De kämpade i samband med ELiS-
projekten med att överge eller tona ner den stödjande lärarsubjektiviteten för 
att kunna ta positionen som den entreprenöriella läraren och därmed fostra de 
efterlängtade självgående och motiverade eleverna. Den autonoma ämnes-
läraren tillskrevs istället generellt ’någon annan lärarkollega’ och är en 
subjektivitet som lärare verksamma i gymnasieskolan främst förhöll sig till. 
Bland grundskolelärarna förknippades den med lärare som formats utifrån 
1980-års läroplan. I det avseendet relaterade lärarna olika till de icke-
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samarbetslärande. Hur den samarbetande läraren bör vara är inte något som 
verbaliserades under ELiS-projektens lärarutbildning, utan denna subjektivitet 
är snarare en effekt av utbildningens praktiska genomförande och STEG-
konceptets centrering kring ämnesövergripande samarbeten. Den sam-
arbetande lärarsubjektiviteten blir således för givet tagen och underordnad 
både den följsamma och den individformande läraren. Samtidigt är det också 
en subjektivitet som flera lärare i viss utsträckning redan prövat och antagit 
eller velat pröva, samtidigt som det var en subjektivitet de även saknat möjlig-
heten att anta på grund av bristen på organisatoriska förutsättningar.  
 
Den följsamma läraren, med dess betoning på anpassningsbarhet till eleven 
och omförhandlingen av relationen lärare/elev, är också en tydlig effekt av 
entreprenöriellt lärande. Skillnaden mot den samarbetande läraren är att den 
följsamma lärarens fokus och ideal beskrivs mer uttalat i STEG-konceptets 
utbildning i entreprenöriellt lärande. Under utbildningen betonas den ”nya 
lärarrollen” som den som har en ”äkta relation” till sina elever och är den 
”närvarande läraren” istället för den som ”spelar lärarrollen” (se Kapitel 6). 
Det är genom att vara närvarnade och ha en äkta relation till eleverna som den 
följsamma läraren får tillgång till elevers intressen och drömmar och även kan 
agera på dem, istället för att planera lektioner i förhand. Genom att denna 
subjektivitet ur ett nyliberalt perspektiv blir en tydligt anställningsbar lärare – 
en ”entreployee” som tänjer på gränser för tid, plats, innehåll, samarbeten mm 
i flexibilitetens namn (Pongratz & Voβ, 2003) – kan denna subjektivitet ses 
som överordnad den samarbetande läraren.  
 
Den individformande läraren kan förstås som överordnad både den sam-
arbetande och den följsamma läraren och som den mest eftertraktade för att ta 
positionen som den entreprenöriella läraren. Det främsta argumentet för den 
slutsatsen är att den individformande läraren är den som mest uttalat har 
förmågan att fostra den entreprenöriella elev och medborgare som efterfrågas i 
övernationella, nationella och regionala näringspolitiska policydokument. 
Detta är också den subjektivitet som kan ses ligga närmast entreprenören, 
eftersom den framställs som modig och med förmåga att ta risker – genom att 
göra eleverna ansvariga för sina egna studier och framgång, och därmed också 
sina misslyckanden.  
 
Till skillnad mot den samarbetande läraren, som skapar olika former av 
sammanhang och därmed bidrar till meningsfullhet och trygghet, framställs 
den individformande läraren också med modet att dra undan sammanhanget. 
De elever som efterfrågar riktlinjer, ramar och examinationer i form av 
planerade lektioner betraktas som ”skolskadade” medan den elev som inte gör 
det – utan som kan hantera osäkerheten och skapa sitt eget sammanhang och 
trygghet – blir idealet. Den individformande lärarens elevideal är således 
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verbaliserades under ELiS-projektens lärarutbildning, utan denna subjektivitet 
är snarare en effekt av utbildningens praktiska genomförande och STEG-
konceptets centrering kring ämnesövergripande samarbeten. Den sam-
arbetande lärarsubjektiviteten blir således för givet tagen och underordnad 
både den följsamma och den individformande läraren. Samtidigt är det också 
en subjektivitet som flera lärare i viss utsträckning redan prövat och antagit 
eller velat pröva, samtidigt som det var en subjektivitet de även saknat möjlig-
heten att anta på grund av bristen på organisatoriska förutsättningar.  
 
Den följsamma läraren, med dess betoning på anpassningsbarhet till eleven 
och omförhandlingen av relationen lärare/elev, är också en tydlig effekt av 
entreprenöriellt lärande. Skillnaden mot den samarbetande läraren är att den 
följsamma lärarens fokus och ideal beskrivs mer uttalat i STEG-konceptets 
utbildning i entreprenöriellt lärande. Under utbildningen betonas den ”nya 
lärarrollen” som den som har en ”äkta relation” till sina elever och är den 
”närvarande läraren” istället för den som ”spelar lärarrollen” (se Kapitel 6). 
Det är genom att vara närvarnade och ha en äkta relation till eleverna som den 
följsamma läraren får tillgång till elevers intressen och drömmar och även kan 
agera på dem, istället för att planera lektioner i förhand. Genom att denna 
subjektivitet ur ett nyliberalt perspektiv blir en tydligt anställningsbar lärare – 
en ”entreployee” som tänjer på gränser för tid, plats, innehåll, samarbeten mm 
i flexibilitetens namn (Pongratz & Voβ, 2003) – kan denna subjektivitet ses 
som överordnad den samarbetande läraren.  
 
Den individformande läraren kan förstås som överordnad både den sam-
arbetande och den följsamma läraren och som den mest eftertraktade för att ta 
positionen som den entreprenöriella läraren. Det främsta argumentet för den 
slutsatsen är att den individformande läraren är den som mest uttalat har 
förmågan att fostra den entreprenöriella elev och medborgare som efterfrågas i 
övernationella, nationella och regionala näringspolitiska policydokument. 
Detta är också den subjektivitet som kan ses ligga närmast entreprenören, 
eftersom den framställs som modig och med förmåga att ta risker – genom att 
göra eleverna ansvariga för sina egna studier och framgång, och därmed också 
sina misslyckanden.  
 
Till skillnad mot den samarbetande läraren, som skapar olika former av 
sammanhang och därmed bidrar till meningsfullhet och trygghet, framställs 
den individformande läraren också med modet att dra undan sammanhanget. 
De elever som efterfrågar riktlinjer, ramar och examinationer i form av 
planerade lektioner betraktas som ”skolskadade” medan den elev som inte gör 
det – utan som kan hantera osäkerheten och skapa sitt eget sammanhang och 
trygghet – blir idealet. Den individformande lärarens elevideal är således 



 

237 

sätt. Den stödjande läraren, med sitt ideal att skapa trygghet och närhet till 
eleven, tar sin utgångspunkt i att elever har olika förutsättningar och behov. 
Det får till följd att den stödjande läraren ser till individen genom att anpassa 
sig till elevens behov, till skillnad mot den följsamma läraren som anpassar sig 
till elevers vilja och intressen. 

De icke-entreprenöriella lärarna utifrån ansvar och 
gränser 
Till skillnad mot den entreprenöriella läraren, som på olika sätt skiftar ansvar 
till elever och arbetslag, har de icke-entreprenöriella lärarna också det gemen-
samt att de själva tar ansvar för pedagogiska och didaktiska beslut rörande 
undervisningen och varken involverar elever eller kolleger. Utöver den 
likheten skiljer sig de två icke-entreprenöriella lärarna sig annars åt både 
avseende vilket ansvar de tar och hur de kan förstås i termer av vilka gränser 
som sätts eller tänjs. 

 
Eftersom den stödjande läraren delar ansvar för inlärning och studier med 
eleven, och hjälper eleven som individ också i andra göromål, har jag redan 
konstaterat att det är en subjektivitet som med sin närhet till eleven är 
relationell och tänjer på sociala gränser. Den autonoma ämnesläraren sätter 
med sin distans till eleven istället sociala gränser och, i likhet med den 
individformande läraren, för över ansvar för elevens lärprocess till eleven 
själv. I det avseendet påminner den individformande läraren och den auto-
noma ämnesläraren om varandra, och positionerar den stödjande läraren med 
sitt ’tjat’ om elevernas arbete och sitt ansvarstagande för elevernas studier som 
den andre, och i kontrast till båda dessa lärarsubjektiviteter. Den stödjande 
läraren är därmed inte bara stödjande vad gäller ämneskunskaper utan även 
individstödjande medan den autonoma ämnesläraren endast stödjer eleverna i 
att utveckla ämneskunskaper. Den autonoma ämnesläraren kan därmed förstås 
som den med starkast fokus på ämneskunskaper. 
 
De icke-entreprenöriella lärarna reproducerar redan etablerade normer i form 
av småskolelärarens nära relation till sina elever (Lagerberg, 2007) och 
etablerade normer för relationer mellan elever/studenter och lärare vid högre 
utbildning (ibid). Den entreprenöriella läraren bidrar istället till en omför-
handling av dessa normer. Som effekt av utbildningskonceptet i entre-
prenöriellt lärande försökte lärarna att röra sig bort ifrån småskolelärarens nära 
relation till eleverna, till förmån för kund/leverantörsrelationen och/eller den 
kollegiala relationen som den följsamma läraren bidrar till att betona genom 
att tänja och upplösa gränserna för elev- och lärarrollen. Det innebär också att 
lärarna försökte tona ner den mer auktoritära styrning som de icke-entre-
prenöriella lärarna utövar när de själva ta de pedagogiska och didaktiska 
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entreprenöriella lärarna, mycket beroende på att de skiljer sig betydligt åt i 
flera avseenden och kontrasterar varandra.      
 
Utöver likheten att lärarna som effekt av utbildningen i entreprenöriellt 
lärande rör sig bort ifrån de två icke-entreprenöriella lärarna, delar dessa två 
subjektiviteter fokuset på ämneskunskaper och idealet att utveckla elevers 
kunskaper i ett ämne. I det avseendet skiljer sig de icke-entreprenöriella 
lärarna tydligt från den entreprenöriella läraren som tonar ner betydelsen av 
ämneskunskap till förmån för att utveckla elevers entreprenöriella 
kompetenser. Genom att lärarna rör sig bort från den stödjande läraren och den 
autonoma ämnesläraren minskar således fokuset på ämneskunskaper.  
 
Marginaliseringen av dessa två lärare för också med sig en nedtoning av 
kompetenser som de kan kopplas till. Även om de icke-entreprenöriella 
lärarna inte uttalat fokuserar på att utveckla elevers kompetenser gör de det 
genom sitt sätt att agera och relatera till sina elever. De kompetenser som den 
stödjande läraren bidrar till att utveckla hos eleverna blir då, utifrån denna 
argumentation relationella, såsom empati, omhändertagande och hjälpsamhet, 
samtidigt som denna lärare fostrar en behövande elev. Den autonoma ämnes-
läraren fostrar istället självständighet och ansvar genom att ha distans till sina 
elever och låter dem själva ansvara för sina studier. Genom att eleverna ska 
studera intensivt för att nå höga betyg i ämnet fostras de även att utveckla 
disciplin – att disciplinera sig själva att hålla fokus etc. Den autonoma 
ämnesläraren reproducerar därmed ett äldre ideal om den goda eleven som den 
som lyder och följer lärarnas instruktioner, som studerar och gör väl ifrån sig 
på prov och redovisningar. Både den stödjande lärarens behövande och 
relationella elev och den autonoma ämneslärarens disciplinerade, ansvarsfulla 
och ’regelstyrda’ elev krockar med idealet om den entreprenöriella eleven som 
planerar och genomför sin egen lärprocess utifrån sin egen motivation och 
drivkraft, och som tar eget ansvar för sitt lärande.  
 
Att de icke-entreprenöriella lärarna fokuserar på ämneskunskaper, och dess-
utom utvecklar elevkompetenser som delvis krockar med den entreprenöriella 
lärarens fokus och ideal, kan ses utgöra en av förklaringarna till varför dessa 
lärare inte är möjliga att anta i syfte att ta positionen som den entreprenöriella 
läraren. Tiden i det egna ämnet blir viktig för de icke-entreprenöriella lärarna 
och betydelsen av elevers entreprenöriella kompetenser tonas ner. De icke-
entreprenöriella lärarna produceras därmed i tydlig kontrast till den entre-
prenöriella läraren.  
 
Motsättningarna mellan de icke-entreprenöriella lärarna och den entre-
prenöriella läraren tar sig också andra uttryck. Både den stödjande läraren och 
den följsamma läraren ser till, och anpassar sig till individen, men på olika 
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Den individformande läraren versus den autonoma 
ämnesläraren – en paradoxal relation 
Sammantaget förstärker entreprenöriellt lärande genom konstruktionen av den 
entreprenöriella läraren i flera avseenden idéer som kan kopplas till nyliberala 
diskurser och styrningsrationaliteter. Det innebär att entreprenöriellt lärande 
förstärker redan pågående strömningar i svensk skola, såsom individualisering 
av undervisningen (Skolverket, 2009b), styrning genom elevens egna fria val 
(Skolverket, 2009b; Lindster Norberg, 2016a), elevens individuella ansvar för 
skolarbetet (Skolverket, 2009b), ämnesövergripande samarbeten och under-
sökande projektarbeten (Österlind, 2006), samt en marknadisering av under-
visning, elever och lärare (t ex Dahlstedt & Hertzberg, 2012). Entreprenöriellt 
lärande stärker samtidigt en pågående rörelse bort ifrån helklassundervisning 
och gemensamma genomgångar (Skolverket, 2009b). För att diskutera vad 
entreprenöriellt lärande bidrar med som är ’nytt’ diskuterar jag här av-
slutningsvis likheter och skillnader mellan de två subjektiviteter som står mest 
i konflikt med varandra, den individformande och den autonoma ämnes-
läraren, men som samtidigt också är mest lika varandra; paradoxalt nog. Med 
en sådan diskussion vill jag utveckla och avsluta resonemangen kring vilka 
förhållningssätt och praktiker som förstärks och marginaliseras som effekt av 
entreprenöriellt lärande.  
 
Gemensamt för den individformande läraren och den autonoma ämnesläraren 
är att båda, vid en första anblick, kan betraktas som nyliberala konstruktioner, 
trots att den autonoma ämnesläraren utgör en etablerad norm vilken den 
individformande läraren utmanar. Båda kan också betraktas som auktoritära i 
sin styrning – vilket blir motstridigt i förhållande till nyliberala idéer om en 
’mjuk’ styrning utifrån medborgarens egen fria vilja. Att den auktoritära 
autonoma ämnesläraren i vissa avseenden kan diskuteras som nyliberal, är 
kanske lika oförmodat som att den nyliberala individformande läraren i vissa 
avseenden kan betraktas som auktoritär. 
 
Ett argument för att både den autonoma ämnesläraren och den individ-
formande läraren är nyliberala konstruktioner är att bägge två för över ansvar 
för elevens lärprocess till eleven själv och uttalat, eller utifrån sitt sätt att 
agera, fostrar elever till självständiga och ansvarstagande individer. Detta hör 
samman med hur båda dessa lärare tar form med en distans till sina elever och 
att sätta sociala gränser till dem. Det sociala gränssättandet möjliggör för 
lärarna att förskjuta ansvar för lärprocessen till eleven och även föra över 
ansvar som rör eleven som individ. Det för med sig att båda kan betraktas som 
icke-relationellla i det avseendet att de inte ser till elevers olikheter och 
förutsättningar utan styr utifrån en tydlig idé om ansvarsfördelning mellan 
lärare och elev, och hur styrningen ska ske.  
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besluten. Hur den individformande läraren bidrar till att omförhandla normen 
för relationen med elever vid högre utbildning är dock mer svårtolkad. Även i 
det avseendet påminner den individformande läraren med sin socialt 
distanserade relation till eleverna om den autonoma ämnesläraren.  

 
I och med att den autonoma ämnesläraren framställs arbeta självständigt och 
oberoende och som den som själv styr över undervisningen, utan inblandning 
av vare sig kollegor eller elever, är det också en lärare som formas i relation 
och i motsats till den samarbetande läraren. Eftersom lärarsamarbeten ses 
utgöra grunden i entreprenöriellt lärande (jmf Svedberg, 2007) ses även detta 
utgöra en av anledningarna till att den autonoma ämnesläraren, som ändå 
fostrar självständiga och ansvarsfulla elever, inte kan ta positionen som den 
entreprenöriella läraren.  

De icke-entreprenöriella lärarna i relation 
tillvarandra 
Hur rangordnas då de två icke-entreprenöriella lärarsubjektiviteterna? En 
väsentlig skillnad mellan de två icke-entreprenöriella lärarna är att den 
stödjande läraren är en subjektivitet som lärare anammat i sin undervisnings-
praktik innan deltagande i ELiS-projekten. Det medför att de redan hade en 
relation till denna subjektivitet. Den autonoma ämnesläraren är istället en 
subjektivitet som lärarna i det empiriska materialet tillskrev någon annan 
kollega. Den stödjande lärarsubjektiviteten är därmed någon som lärarna 
kämpar med att själva distansera sig ifrån, medan den autonoma ämnesläraren 
står i så stark kontrast med den entreprenöriella läraren att det uppstår en 
konflikt om en lärare skulle vilja inta en sådan position. Att den autonoma 
läraren tillskrivs ett visst mått av hotfullhet, kan ses som att den förknippas 
med ett ’förtryck’ som lärarna genom entreprenöriellt lärande äntligen kan 
göra revolt mot och överordna sig. På grund av denna skillnad mellan hur 
lärarna relaterar till de icke-entreprenöriella lärarna går det att se den 
stödjande läraren som överordnad den autonoma ämnesläraren. Sett ur ett mer 
historiskt perspektiv går det dock att argumentera för det motsatta, att den 
autonoma ämnesläraren istället är överordnad den stödjande läraren. 
Argumentet är då att ämneskunskap tidigare gett en annan position (jmf 
Lagerberg, 2007) och att den autonoma ämnesläraren förknippas mer med 
universitets- och högskoleundervisning. Oavsett resonemang står den 
autonoma ämnesläraren mest i konflikt med den entreprenöriella läraren, de 
uppmärksammade likheterna med den individformande läraren till trots. 
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Den individformande läraren versus den autonoma 
ämnesläraren – en paradoxal relation 
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Även om den individformande läraren i högre grad styr genom den produktiva 
makten och den autonoma ämnesläraren är mer auktoritär i sin styrning tar 
även den individformande läraren i vissa avseenden form som auktoritär. De 
auktoritära dragen tar sig dock inte i uttryck genom att som den autonoma 
ämnesläraren ta alla beslut rörande undervisningens innehåll och 
genomförande, utan genom att alla val inte blir möjliga för eleverna. Det är 
således inte möjligt att under den individformande lärarens regim välja bort 
projektarbeten och individuella arbeten utifrån de egna valen och det egna 
ansvaret, till förmån för lärarledd undervisning och stöd utifrån de egna 
förutsättningarna. Det är heller inte möjligt för eleverna att välja bort att 
fostras till en ansvarstagande och självständig entreprenöriell medborgare som 
fokuserar mer på att utveckla sig själv i termer av kompetenser istället för 
ämneskunskaper. 
 
Utifrån detta resonemang går det att tolka produktionen av den ideala 
entreprenöriella läraren och marginaliseringen av de icke-entreprenöriella 
lärarna som en förskjutning mot en ny typ av auktoritär lärarsubjektivitet. Det 
innebär att den autonoma ämnesläraren, med sin auktoritet och sociala distans, 
förskjuts av en subjektivitet som även den förstärker diskurser om manlighet 
(jmf Ahl, 2004), samtidigt som diskurser om femininitet marginaliseras genom 
att ingen av de entreprenöriella lärarsubjektiviteterna produceras som 
relationella och omhändertagande, och ’ersätter’ den stödjande läraren som 
förskjuts. 
 
En avgörande förklaring till varför den individformande läraren och den 
autonoma ämnesläraren krockar med varandra tänker jag dock tar sin 
utgångspunkt i lärarnas relation till kunskap. För den autonoma ämnesläraren 
är ämneskunskap dess ’raison d´être’ – att utveckla elevers kunskaper i ämnet, 
och det är en lärare som upprätthåller ämnesgränser för att få tillräckligt med 
tid med eleverna i det egna ämnet för att de ska nå mål och höga betyg. Det är 
genom dessa ämneskunskaper som denna lärare har erhållit sin auktoritet och 
genom vilka denna lärare har som idé att frigöra och förbereda eleven inför 
vidare studier och livet.  
 
Den individformande läraren betonar en annan sorts kunskap. Det hänger 
samman med att den tar form med en betoning på att utveckla elevers 
entreprenöriella kompetenser istället för elevers ämneskunskaper. Denna 
lärare tar således gestalt med att frigöra eleven genom att fostra de 
entreprenöriella kompetenser som efterfrågas i de övernationella, nationella 
och regionala näringspolitiska policydokumenten (Kapitel 5). Det innebär att 
den kunskap som den individformande läraren betonar, och som den blir en 
auktoritet genom, bottnar i en kunskap om dessa processer – hur eleven ska bli 
entreprenöriell. Som jag förstår det handlar det om en kunskap om vilka 
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Samtidigt skiljer sig dessa två lärarsubjektiviteter väsentligt åt rörande just 
styrningen. Den autonoma ämnesläraren styr genom att själv bestämma över 
undervisningens innehåll och genomförande, och dennes detaljplanering 
skapar hinder för elever att påverka undervisningen. Denna lärarsubjektivitet 
arbetar med eleverna i helklass och styr också genom att ’stå framför eleverna’ 
och föreläsa, förklara och svara på frågor. Genom att ta alla beslut som rör 
undervisningen blir den autonoma ämnesläraren auktoritär i sin styrning. Den 
individformande läraren styr istället genom att ’stå bakom’ eleverna och stötta 
deras utforskande, av olika teman utifrån projekt och egna val, genom att 
ställa frågor. Sättet att styra bidrar till att den autonoma ämnesläraren och den 
individformande läraren kan förstås utveckla olika aspekter av elevers 
ansvarförmåga och självständighet. En tolkning är att den autonoma 
ämneslärarens elever utvecklar självständighet och ansvar relaterat till själva 
ämneslärandet – utifrån de föreläsningar som läraren ger och de uppdrag, 
teman, böcker, material, redovisningsformer som de erhåller från läraren – ges 
de ansvar för att med stöd av läraren lära ett visst kunskapsstoff. De ges 
därmed stabila ramar för sitt lärande och fokus sätts på ’faktakunskaper’. 
Självständigheten och ansvaret blir därmed ett medel för att utveckla elevernas 
ämneskunskaper så att de kan nå höga betyg.    
 
Utifrån hur den individformande läraren styr genom att ”coacha” eleverna 
ensamma eller i grupp handlar det där istället mer om att denna lärare ger 
eleverna ansvar för att med stöd av läraren lär sig att inhämta ett visst 
kunskapsstoff och själva ta ansvar för uppdrag, teman, böcker, material och 
redovisningsformer. Elevers självständighet och ansvarsförmåga, blir 
tillskillnad mot den autonoma ämneslärarens medel, ett mål i sig som ska 
tränas genom projektarbeten och individuella arbeten.  
 
Hur den individformande läraren och den autonoma ämnesläraren styr och hur 
de förhåller sig till ansvar och självständighet bidrar till att dessa två 
subjektiviteter krockar, men också till att den autonoma ämnesläraren inte kan 
betraktas som en nyliberal konstruktion trots fostrandet av ansvarstagande och 
självständiga elever. Det hör samman med att den autonoma ämnesläraren 
självständigt tar ansvar och gör sina egna val rörande undervisningen (jmf 
Rose, 1992). I enlighet med den nyliberala styrningsrationaliteten ska läraren 
istället, i linje med den individformande läraren (och den följsamma läraren) 
styra genom elevers fria val och inkludera dem i beslutsfattandet, och låta 
elever ta ansvar för sina egna val, och då även framgångar och misslyckanden. 
Därmed krockar den autonoma ämnesläraren med de nyliberala idéerna om 
förskjutning av ansvar från strukturer till individen (jmf Rose, 1989/1999) och 
även med den individformande läraren.  
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KAPITEL 9. SUMMERING OCH 
SLUTREFLEKTION 

Syftet med den här avhandlingen har varit att utifrån ett styrningsperspektiv 
beskriva och bidra till en ökad förståelse för den form som entreprenöriellt 
lärande tar i grund- och gymnasieskolors praktik, och dess effekter i termer av 
vilka förhållningssätt och praktiker som förstärks och marginaliseras.  
 
Avhandlingens kontext har utgjorts av det näringspolitiska arbetet att 
implementera entreprenörskap i det svenska utbildningssystemet som pågick 
från slutet av 1990-talet t o m 2009. Näringspolitiken, med dess mål om ökat 
företagande och en entreprenöriell medborgare tätt sammanlänkad med 
entreprenörskapsforskningen, genomsyras av förväntningar om entreprenör-
skapets effekter. Att diskutera entreprenöriellt lärande som en styrnings-
teknologi, utifrån Rose utveckling av Foucaults begrepp governmentality, ger 
en möjlighet till distans till dessa förväntningar och att sätta produktiv makt 
och komplexitet i fokus. Perspektivet har möjliggjort för mig att synliggöra 
hur ett utbildningskoncept i entreprenöriellt lärande bidrar till hierarkier av 
vad som anses värdefullt, men också hur fostran av den entreprenöriella 
medborgaren möjliggörs.  
 
De forskningsfrågor som har lett mitt arbete är följande:   

 
 Hur och varför kan entreprenöriellt lärande förstås som en 

styrningsteknologi?  
 Hur styrs lärare att anamma entreprenöriellt lärande?  
 Vilka effekter har entreprenöriellt lärande på lärares sätt att vara och 

agera?  
 
Jag har analyserat tre regionala projekt med syfte att stödja lärare att 
implementera och utveckla entreprenörskap i sin undervisningspraktik, samt 
projektdokument, policydokument och entreprenörskapsforskning, ur ett 
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’knappar’ som ska ’tryckas’ ’på’ och när och hur de ska ’tryckas’ ’på’. Detta 
benämner jag ’processkunskap’, d v s den kunskap som den individformande 
läraren navigerar efter i sin strävan att producera maximalt antal entre-
prenöriella medborgare som rår sig själva och tar ansvar för sina liv. Denna 
processkunskap utövas lika auktoritärt som den autonoma ämnesläraren utövar 
sin ämneskunskap. Eleverna har inget medbestämmande kring i vilken 
riktning som de ska formas och med vilka metoder det ska ske.   

Subjektivitetsexperten versus kunskapsexperten 
De olika typer av kunskap som den individformande läraren och den 
autonoma ämnesläraren navigerar efter blir performativa och därmed mäter sig 
och konkurrerar de med andra lärare. För den autonoma ämnesläraren handlar 
det om att leverera så många elever som möjligt med höga betyg i ämnet, 
medan den individformande läraren konkurerar genom att fostra så många 
entreprenöriella elever som möjligt.          
 
Vilka är då dessa två lärarsubjektiviteter vilka till slut visar sig vara huvud-
karaktärer i det drama som spelats upp genom denna avhandling och som dröjt 
kvar på scenen? Den individformande läraren tar här med sin processkunskap 
en tydlig position som den subjektivitetsexpert som den nyliberala styrnings-
rationaliteten är avhängigt – och som spelar en nyckelroll för att översättnings-
processens kopplingskapande mellan policy och elever ’fungerar’. Det innebär 
att det finns två tydliga subjektivitetsexperter i den studerade översättnings-
processen, utbildningsaktören och den individformande läraren – båda lika 
viktiga för att skapa de kopplingar som krävs för att möjliggöra styrningen på 
distans och fostra entreprenöriella, anställningsbara medborgare. Om den 
samarbetande läraren och den följsamma läraren förstärker redan pågående 
processer som individualisering (Skolverket, 2009b) och styrning genom 
elevens egna val (Lindster Norberg, 2016a), så är den individformande läraren 
i den bemärkelsen det ’nya’ som entreprenöriellt lärande bidrar med. Den 
autonoma ämnesläraren intar istället motpositionen som kunskapsexpert, och 
bidrar därmed inte i lika stor utsträckning som den individformande läraren till 
att styrningen på distans fungerar och fostran av den entreprenöriella eleven 
och medborgaren.  
 
En förskjutning av kunskapsexperten till förmån för subjektivitetsexperten 
medför att entreprenöriellt lärande till viss del bidrar till en förändrad syn på 
vilken typ av kunskap som är viktig för samhället och för att elever ska bli 
anställningsbara.   
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KAPITEL 9. SUMMERING OCH 
SLUTREFLEKTION 
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 Hur och varför kan entreprenöriellt lärande förstås som en 

styrningsteknologi?  
 Hur styrs lärare att anamma entreprenöriellt lärande?  
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agera?  
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om anställningsbarhet genom betoning på fostran av den entreprenöriella 
eleven och läraren – som likställs med den anställningsbara eleven och 
läraren. Entreprenöriellt lärande stärker samtidigt en pågående rörelse bort 
ifrån helklassundervisning och gemensamma genomgångar (Skolverket, 
2009b). Rörelsen bort från den stödjande läraren innebär också en 
marginalisering av diskurser om femininitet genom att ingen av de entre-
prenöriella lärarsubjektiviteterna produceras som relationella och omhänder-
tagande, och ser till elevers olika förutsättningar. Jag har också visat hur 
entreprenöriellt lärande medför en nedtoning av betydelsen av ämnes-
kunskaper tillförmån för utvecklingen av elevers entreprenöriella kom-
petenser. Det hör samman med en förskjutning av kunskapsexperten – d v s 
den autonoma ämnesläraren, till förmån för subjektivitetsexperten d v s den 
individformande läraren, vilket medför att entreprenöriellt lärande till viss del 
bidrar till en förändrad syn på vilken typ av kunskap som är viktig för 
samhället och för att elever ska bli anställningsbara.    

 
Jag gör mitt bidrag till styrningsforskningen som arbetar med att förstå 
entreprenörskap relaterat till undervisning och utbildning ur ett styrnings-
perspektiv, och som bl a intresserar sig för de entreprenörskapsideal som 
produceras i policy och läroplaner (t ex Dahlstedt & Hertzberg, 2012; 
Bengtsson, 2014) samt hur de tas upp av elever, studenter och unga vuxna (t 
ex Varman et al, 2011; Brunila, 2012; Lindster Norberg, 2017). Mitt bidrag är 
att visa på hur lärares sätt att vara och agera förändras genom att 
entreprenöriellt lärande producerar ett nytt lärarideal, liksom att visa på hur 
detta nya ideal produceras i lärarnas praktik och med ett rikt empiriskt 
material. Mitt bidrag är även att visa på den roll som policy, entreprenörskaps-
forskning, projekt och utbildningskoncept spelar när entreprenörskap antar 
formen som en styrningsteknologi. 

Reflektion 
Den här avhandlingen har handlat om entreprenöriellt lärande – den form av 
entreprenörskapsundervisning som ibland betecknas som utbildning för 
entreprenörskap (jmf Jamieson, 1984 i Taatila, 2010) och som fått genomslag 
och omfamnats av lärare (Komulainen et al, 2011; Korhonen et al, 2012). Jag 
vill avsluta med att slå ett slag för undervisning om entreprenörskap, d v s 
teoretiska kunskaper om entreprenörskap.      

 
Att slå ett sådant slag betyder att jag bryter mot normen i den kontext som jag 
befunnit mig i genom denna avhandling. Det innebär att jag är medveten om 
att undervisning om entreprenörskap kritiserats både i praktik  (Bilaga 1, Bok 
1) och forskning (t ex Taatila, 2010; Herrmann, Hannon, Cox, Ternouth & 
Crowley, 2008) för att inte fostra entreprenörer utan, ’endast’ bidra till ”en 
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styrningsperspektiv. Därigenom har jag visat hur och varför entreprenörskap 
genom entreprenöriellt lärande tar formen som en styrningsteknologi. Som 
sådan kopplar ett koncept i entreprenöriellt lärande samman förväntningar om 
en entreprenöriell medborgare i näringspolicy och entreprenörskapsforskning, 
med lärarnas egna mål och förväntningar och erbjuder metoder och praktiker 
för hur denna fostran ska ske. Genom detta kopplingsskapande har jag visat 
hur ett utbildningskoncept i entreprenöriellt lärande har en central funktion i 
översättningsprocessen, och därmed att styrningen på distans fungerar – vilket 
möjliggör att medborgare av ’fri’ vilja vill se sig själv som entreprenöriella.    
 
Jag har visat hur styrningen bl a möjliggörs av att översättningens riktning mot 
en entreprenöriell medborgare är mycket tydlig. Det beror på den starka 
konsensus som råder i de analyserade övernationella, nationella, och regionala 
näringspolitiska dokumenten om vad det är för en medborgare som behöver 
fostras. Genom att det studerade utbildningskonceptet kopplar samman 
entreprenöriellt lärande med flera problem och behov som det sägs lösa, och 
konstruerar entreprenöriellt lärande som en ’optimal pedagogik’ som kan 
fostra de, för lärarna och samhället, så eftersträvansvärda motiverade och 
självgående eleverna, skapas kopplingar till lärarna. Detta kopplingsskapande 
ökar möjligheterna till att lärarna anammar entreprenöriellt lärande och tar 
positionen som den entreprenöriella läraren.  
 
Den entreprenöriella läraren är en av effekterna av entreprenöriellt lärande 
som styrningsteknologi. Jag har visat att det är en komplex och töjbar 
subjektivitet som erbjuder tre möjliga positioner för en lärare att pröva och 
anta: den samarbetande läraren, den följsamma läraren och den individ-
formande läraren. Dessa produceras i relation till de icke-entreprenöriella 
lärarna: den autonoma ämnesläraren och den stödjande läraren vilka 
produceras som ’de andra’ och som lärarna till följd av sitt deltagande i den 
studerade utbildningen i entreprenöriellt lärande kämpade med att röra sig bort 
ifrån.       

 
Genom formandet av den entreprenöriella läraren förstärker entreprenöriellt 
lärande i flera avseenden idéer som kan kopplas till nyliberala diskurser och 
styrningsrationaliteter. Det innebär att entreprenöriellt lärande förstärker redan 
pågående strömningar i svensk skola, såsom individualisering av under-
visningen (Skolverket, 2009b), styrning genom elevens egna fria val 
(Skolverket, 2009b; Lindster Norberg, 2016a), elevens individuella ansvar för 
skolarbetet (Skolverket, 2009b) samt ämnesövergripande samarbeten och 
undersökande projektarbeten (Österlind, 2006). Entreprenöriellt lärande bidrar 
också till en pågående marknadisering av undervisning, elever och lärare (t ex 
Dahlstedt & Hertzberg, 2012), genom att bidra till att förändra elev- och lärar-
rollen i riktning mot en kund- och leverantörsrelation, och att förstärka idén 
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ökad förståelse i samhället för entreprenörer” och som en nödvändighet för att 
”skapa bra regelsystem och samhällsklimat för entreprenörer” (Bilaga 1, Bok 
1 s. 24).  
 
Att undervisa om entreprenörskap bidrar således inte till att fostra elever i 
enlighet med det nya medborgaridealet, däremot kan sådan undervisning bidra 
till att skapa distans till de förväntningar och ideal som entreprenörskapet för 
med sig, och bidra till diskussioner om vad för praktiker och förhållningssätt 
entreprenöriellt lärande förstärker och marginaliserar. Genom distans till den 
entreprenöriella läraren och ett språk att tala om den, blir det möjligt att 
reflektera över i vilka avseenden man som lärare vill pröva och anta en 
entreprenöriell subjektivitet, och i nyliberal anda ges möjlighet att göra 
medvetna egna val kring varför eller varför inte, hur lite eller hur mycket och i 
vilka avseenden. Mitt bidrag är ett sådant språk.  
 
Med språket om de fem lärarsubjektiviteterna, och vad de förstärker och 
marginaliserar, kan Torbjörn och andra lärare efter en framtida utbildning om 
entreprenöriellt lärande göra medvetna val om hur de vill vara som lärare. Då 
kanske de även använder de ord som det i denna avhandling bara är den gamla 
sjuksköterskan som har använt i beskrivningen av sig själv: omvårdnad, 
empati, etik och solidaritet. 

Förslag på vidare forskning 
Jag har studerat hur entreprenörskap omformar lärares subjektiviteter genom 
ett utbildningskoncept i entreprenöriellt lärande. Inom ramen för universitet 
och högskolor pågår också satsningar för att entreprenörskap ska inkluderas i 
samtliga program. Hur entreprenörskap genom sådana utbildningar omformar 
andra (yrkes)subjektiviteter ser jag som ett nästa steg att utforska.       
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ökad förståelse i samhället för entreprenörer” och som en nödvändighet för att 
”skapa bra regelsystem och samhällsklimat för entreprenörer” (Bilaga 1, Bok 
1 s. 24).  
 
Att undervisa om entreprenörskap bidrar således inte till att fostra elever i 
enlighet med det nya medborgaridealet, däremot kan sådan undervisning bidra 
till att skapa distans till de förväntningar och ideal som entreprenörskapet för 
med sig, och bidra till diskussioner om vad för praktiker och förhållningssätt 
entreprenöriellt lärande förstärker och marginaliserar. Genom distans till den 
entreprenöriella läraren och ett språk att tala om den, blir det möjligt att 
reflektera över i vilka avseenden man som lärare vill pröva och anta en 
entreprenöriell subjektivitet, och i nyliberal anda ges möjlighet att göra 
medvetna egna val kring varför eller varför inte, hur lite eller hur mycket och i 
vilka avseenden. Mitt bidrag är ett sådant språk.  
 
Med språket om de fem lärarsubjektiviteterna, och vad de förstärker och 
marginaliserar, kan Torbjörn och andra lärare efter en framtida utbildning om 
entreprenöriellt lärande göra medvetna val om hur de vill vara som lärare. Då 
kanske de även använder de ord som det i denna avhandling bara är den gamla 
sjuksköterskan som har använt i beskrivningen av sig själv: omvårdnad, 
empati, etik och solidaritet. 

Förslag på vidare forskning 
Jag har studerat hur entreprenörskap omformar lärares subjektiviteter genom 
ett utbildningskoncept i entreprenöriellt lärande. Inom ramen för universitet 
och högskolor pågår också satsningar för att entreprenörskap ska inkluderas i 
samtliga program. Hur entreprenörskap genom sådana utbildningar omformar 
andra (yrkes)subjektiviteter ser jag som ett nästa steg att utforska.       
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BILAGA 1. SAMMANSTÄLLNING AV 
EMPIRISKA DOKUMENT 

Följande är en sammanställning av empiriska dokument som analyseras i 
denna avhandling och som rör de tre ELiS-projekten och utbildningskonceptet 
STEG. Dokumenten är anonymiserade vilket argumenteras för i Kapitel 4, av-
snittet Etiska överväganden. Policydokument som analyseras är samman-
ställda i Tabell 2 i samma kapitel. 
 
Tabell 8. Sammanställning av anonymiserade empiriska dokument rörande ELiS-projekten 
och STEG-konceptet. 

Alias Dokument 
Bok 1 Utbildningskoncept i entreprenöriellt lärande 

beskrivet av utbildningsaktören  

Bok 2 Utbildningskoncept i entreprenöriellt lärande 
beskrivet av elever  

Projektdokument 1 ELiS2, Ansökan ESF, 2007 
Projektdokument 2 ELiS3, Ansökan Comenius 

partnerships, 2010 
 
Dokumenten refereras i löpande text:  
(Bilaga 1, Bok 1 s. 20; Bilaga 1, Projektdokument 1) 
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ELiS1 2008-02-27 Sju inlednings-
intervjuer omfattande 
en rektor och sex 
lärare, gymnasieskola. 

Bandinspelningar 
(7) 
Fältanteckningar 

Ja/Ja 

ELiS1 2008-02-28 Sex inlednings-
intervjuer omfattande 
en rektor och fem 
lärare, gymnasieskola. 

Bandinspelningar 
(6) 
Fältanteckningar 

Ja/Ja 

ELiS1 2008-03-03 –  
2008-03-05 

Observation av ut-
bildningsomgång två 
av fyra i entre-
prenöriellt lärande 
(ELiS1).  

Fältanteckningar - 

ELiS1 2008-05-05 –  
2008-05-07 

Observation av ut-
bildningsomgång tre av 
fyra i entreprenöriellt 
lärande (ELiS1).  

Fältanteckningar - 

2008-06-01 start av projektet ELiS2 
ELiS1 2008-06-25 Individuell intervju 

med projektledare för 
ELiS1 och ELiS2, 
VGR. 

Bandinspelning 
(1) 
 

Nej/Nej 

ELiS1 2008-09-08 – 
2008-09-10 

Observation av 
utbildningsomgång 
fyra av fyra i entre-
prenöriellt lärande 
(ELiS1).  

Fältanteckningar 
Videofilm (1, 
utbildarnas) 

- 

2008-09-30 avslut av projektet ELiS1 
ELiS1 2008-11-10 Uppföljningssamtal 

med rektor, 
gymnasieskola. 

Fältanteckningar Nej/Nej 

ELiS1 2008-11-10 Uppföljningsintervju 
med ett arbetslag, 
gymnasieskola. Fem 
lärare.  

Bandinspelning 
(1) 
Fältanteckningar 

Ja/Ja 

ELiS1 2008-11-19 Uppföljningsintervju 
med ett arbetslag, 
gymnasieskola. Sex 
lärare. 

Bandinspelning 
(1) 
Fältanteckningar 

Ja/Ja 

ELiS1 2008-11-20 Uppföljningssamtal 
med rektor, 
gymnasieskola. 

Fältanteckningar Nej/Nej 
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BILAGA 2. SAMMANSTÄLLNING AV 
INTERVJUER OCH 
OBSERVATIONER  

Följande tabell är en sammanställning av de intervjuer och observationer som 
genomförts och som utgör väsentliga delar av avhandlingens empiriska 
material. Sammanställningen omfattar när i tid intervjuerna och observa-
tionerna genomfördes, inom ramen för vilket av de tre studerade projekten de 
genomfördes, hur de dokumenterats samt huruvida de har transkriberats och 
kodats under analysarbetet. 
 
Tabell 9. Sammanställning av genomförda observationer och intervjuer. 

Projekt Tidpunkt Empiriinsamling Dokumentation Tran-
skriberad/ 
Kodad 

2008-01-01 start av projektet ELiS1 
ELiS1 2008-01-28 – 

 2008-01-30 
Observation av ut-
bildningsomgång ett av 
fyra i entreprenöriellt 
lärande (ELiS1).  

Fältanteckningar - 

ELiS1 2008-02-21 Fyra inlednings-
intervjuer omfattande 
en rektor och tre lärare, 
gymnasieskola. 

Bandinspelning 
(1) 
Fältanteckningar 

Ja/Ja 

ELiS1 2008-02-25 –  
2008-02-26 

Sex inlednings-
intervjuer omfattande 
en rektor och fem 
lärare, grundskola. 

Bandinspelningar 
(6) 
Fältanteckningar 

Nej/Ja 
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ELiS2 2009-03-18 – 
 2009-03-19 

Observation av ut-
bildningsomgång tre av 
fem i entreprenöriellt 
lärande (ELiS2).  

Fältanteckningar - 

ELiS2 2009-05-04 –  
2009-05-05 

Observation av ut-
bildningsomgång fyra 
av fem i entre-
prenöriellt lärande 
(ELiS2).  

Fältanteckningar - 

ELiS1 2009-05-19 Uppföljningsintervju 
med ett arbetslag, 
gymnasieskola. Fyra 
lärare. 

Bandinspelningar 
(2) 
Fältanteckningar 
 

Nej/Nej 

ELiS1 2009-05-27 Uppföljningsintervju 
med ett arbetslag, 
gymnasieskola. Fyra 
lärare.  

Bandinspelning 
(1) 
Fältanteckningar 
 

Nej/Nej 

ELiS1 2009-05-27 Uppföljningssamtal 
med rektor, 
gymnasieskola. 

Bandinspelning 
(1) 
Fältanteckningar 

Nej/Nej 

ELiS1 2009-06-09 
 

Uppföljningsintervju 
med ett arbetslag, 
grundskola. Sex lärare. 

Bandinspelning 
(1) 
Fältanteckningar 

Nej/Nej 

ELiS1 2009-06-09 
 

Uppföljningssamtal 
med rektor, 
grundskola. 

Bandinspelning 
(1) 
Fältanteckningar 

Nej/Nej 

ELiS1 
och 
ELiS2 

2009-06-15 Observation av en extra 
inlagd arbets- och 
utbildningsdag för 
samtliga arbetslag i 
både ELiS1 och ELiS2.  

Fältanteckningar  
 

- 

ELiS2 2009-10-05 Uppföljningsintervju 
med ett arbetslag, 
grundskola. Fyra lärare 

Bandinspelning 
(1) 
Fältanteckningar 

Nej/Nej 

ELiS2 2009-10-15 Uppföljningsintervju 
med ett arbetslag, 
grundskola. Sex lärare. 

Bandinspelning 
(1)  
Fältanteckningar 

Nej/Nej 

ELiS2 2009-10-20 Uppföljningsintervju 
med ett arbetslag, 
grundskola. Fyra 
lärare. 

Bandinspelning 
(1) 
Fältanteckningar 

Nej/Nej 
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ELiS1 2008-11-20 Uppföljningsintervju 
med ett arbetslag, 
gymnasieskola. Fem 
lärare. 

Bandinspelning 
(2) 
Fältanteckningar  

Ja/Ja 

ELiS1 2008-11-24 Uppföljningsintervju 
med ett arbetslag, 
grundskola. Sex lärare. 

Bandinspelning 
(1) 
Fältanteckningar 

Nej/Nej 

ELiS2 2009-01-19 –  
2009-01-21 

Observation av ut-
bildningsomgång ett av 
fem i entreprenöriellt 
lärande (ELiS2).  

Fältanteckningar - 

ELiS2 2009-02-04 
 

Sex inlednings-
intervjuer omfattande 
sex lärare, grundskola. 

Bandinspelningar 
(6) 
Fältanteckningar 

En 
intervju 
trans & 
kodad 

ELiS2 2009-02-05 
 

Sex inlednings-
intervjuer omfattande 
en rektor och fem 
lärare, grundskola. 

Bandinspelningar 
(7) 
Fältanteckningar 

Ja/Ja 

ELiS2 2009-02-06 
 

Fyra inlednings-
intervjuer omfattande 
lärare, grundskola. 

Bandinspelningar 
(4) 
Fältanteckningar 

Ja/Ja 

ELiS2 2009-02-17 –  
2009-02-18 

Observation av ut-
bildningsomgång två 
av fem i entre-
prenöriellt lärande 
(ELiS2).  

Fältanteckningar - 

ELiS2 2009-02-24-
2009-02-25 
 

Sex inlednings-
intervjuer omfattande 
en rektor och fem 
lärare, grundskola. 

Bandinspelningar 
(6) 
Fältanteckningar 

Ja/Ja 

ELiS2 2009-02-26 
 

En inledningsintervju 
med rektor, grundskola 
1. 

Bandinspelning 
(1) 
Fältanteckningar 

Nej/Nej 

ELiS2 2009-02-26 
 

Fem inlednings-
intervjuer omfattande 
en rektor och fyra 
lärare, grundskola. 

Bandinspelningar 
(5) 
Fältanteckningar 

Ja/Ja 

ELiS2 2009-02-27 
 

Fyra inlednings-
intervjuer omfattande 
en rektor och tre lärare, 
grundskola. 

Bandinspelningar 
(4) 
Fältanteckningar 

Ja/Ja 
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ELiS2 2009-03-18 – 
 2009-03-19 

Observation av ut-
bildningsomgång tre av 
fem i entreprenöriellt 
lärande (ELiS2).  

Fältanteckningar - 

ELiS2 2009-05-04 –  
2009-05-05 

Observation av ut-
bildningsomgång fyra 
av fem i entre-
prenöriellt lärande 
(ELiS2).  

Fältanteckningar - 

ELiS1 2009-05-19 Uppföljningsintervju 
med ett arbetslag, 
gymnasieskola. Fyra 
lärare. 

Bandinspelningar 
(2) 
Fältanteckningar 
 

Nej/Nej 

ELiS1 2009-05-27 Uppföljningsintervju 
med ett arbetslag, 
gymnasieskola. Fyra 
lärare.  

Bandinspelning 
(1) 
Fältanteckningar 
 

Nej/Nej 

ELiS1 2009-05-27 Uppföljningssamtal 
med rektor, 
gymnasieskola. 

Bandinspelning 
(1) 
Fältanteckningar 

Nej/Nej 

ELiS1 2009-06-09 
 

Uppföljningsintervju 
med ett arbetslag, 
grundskola. Sex lärare. 

Bandinspelning 
(1) 
Fältanteckningar 

Nej/Nej 

ELiS1 2009-06-09 
 

Uppföljningssamtal 
med rektor, 
grundskola. 

Bandinspelning 
(1) 
Fältanteckningar 

Nej/Nej 

ELiS1 
och 
ELiS2 

2009-06-15 Observation av en extra 
inlagd arbets- och 
utbildningsdag för 
samtliga arbetslag i 
både ELiS1 och ELiS2.  

Fältanteckningar  
 

- 

ELiS2 2009-10-05 Uppföljningsintervju 
med ett arbetslag, 
grundskola. Fyra lärare 

Bandinspelning 
(1) 
Fältanteckningar 

Nej/Nej 

ELiS2 2009-10-15 Uppföljningsintervju 
med ett arbetslag, 
grundskola. Sex lärare. 

Bandinspelning 
(1)  
Fältanteckningar 

Nej/Nej 

ELiS2 2009-10-20 Uppföljningsintervju 
med ett arbetslag, 
grundskola. Fyra 
lärare. 

Bandinspelning 
(1) 
Fältanteckningar 

Nej/Nej 
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ELiS1 2008-11-20 Uppföljningsintervju 
med ett arbetslag, 
gymnasieskola. Fem 
lärare. 

Bandinspelning 
(2) 
Fältanteckningar  

Ja/Ja 

ELiS1 2008-11-24 Uppföljningsintervju 
med ett arbetslag, 
grundskola. Sex lärare. 

Bandinspelning 
(1) 
Fältanteckningar 

Nej/Nej 

ELiS2 2009-01-19 –  
2009-01-21 

Observation av ut-
bildningsomgång ett av 
fem i entreprenöriellt 
lärande (ELiS2).  

Fältanteckningar - 

ELiS2 2009-02-04 
 

Sex inlednings-
intervjuer omfattande 
sex lärare, grundskola. 

Bandinspelningar 
(6) 
Fältanteckningar 

En 
intervju 
trans & 
kodad 

ELiS2 2009-02-05 
 

Sex inlednings-
intervjuer omfattande 
en rektor och fem 
lärare, grundskola. 

Bandinspelningar 
(7) 
Fältanteckningar 

Ja/Ja 

ELiS2 2009-02-06 
 

Fyra inlednings-
intervjuer omfattande 
lärare, grundskola. 

Bandinspelningar 
(4) 
Fältanteckningar 

Ja/Ja 

ELiS2 2009-02-17 –  
2009-02-18 

Observation av ut-
bildningsomgång två 
av fem i entre-
prenöriellt lärande 
(ELiS2).  

Fältanteckningar - 

ELiS2 2009-02-24-
2009-02-25 
 

Sex inlednings-
intervjuer omfattande 
en rektor och fem 
lärare, grundskola. 

Bandinspelningar 
(6) 
Fältanteckningar 

Ja/Ja 

ELiS2 2009-02-26 
 

En inledningsintervju 
med rektor, grundskola 
1. 

Bandinspelning 
(1) 
Fältanteckningar 

Nej/Nej 

ELiS2 2009-02-26 
 

Fem inlednings-
intervjuer omfattande 
en rektor och fyra 
lärare, grundskola. 

Bandinspelningar 
(5) 
Fältanteckningar 

Ja/Ja 

ELiS2 2009-02-27 
 

Fyra inlednings-
intervjuer omfattande 
en rektor och tre lärare, 
grundskola. 

Bandinspelningar 
(4) 
Fältanteckningar 

Ja/Ja 
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BILAGA 3. SAMMANSTÄLLNING AV 
ELIS-PROJEKTEN  

Västra Götalandsregionen genomförde projekten ELiS1 och ELiS2 under 
perioden 2008-01-01 t o m 2008-09-30 respektive 2008-06-30 t o m 2009-11-
30. ELiS1 och ELiS2 initierades och drevs i syfte att genom ett utvecklat 
utbildningsprogram stärka lärare att införa ett entreprenöriellt arbetsätt i sina 
klasser. Det långsiktiga målet för ELiS2-projektet var ”fler kreativa, 
handlingskraftiga och självständiga invånare i Västra Götalandsregionen” 
(Bilaga 1, Projektdokument 1 s. 4). Som följd av detta var idén att ”eleverna 
får hjälp med att ta ansvar för sitt eget livslånga lärande och att de utvecklar 
nödvändiga kompetenser som t ex självkänsla, handlingskraft och mål-
medvetenhet” (ibid).  

 
ELiS1 som var pilotprojekt till ELiS2 och omfattade ca 25 lärare från en 
grundskola och tre gymnasieskolor (både yrkesförberedande och studieför-
beredande program). ELiS2 omfattade sedan ca 230 lärare från 27 grund- och 
gymnasieskolor. Dessa lärare utbildades gruppvis i sju olika omgångar i 
entreprenöriellt lärande. Utbildningen var processinriktad, och de 14 
utbildningsdagar som den omfattade genomfördes under fem utbildnings-
tillfällen. Dessa genomfördes under en nio–tio månaders period i syfte att 
varva utbildning med arbetslagens utvecklingsarbete i sin praktik. Genom 
satsningen på arbetslag fanns en förhoppning om att projektet skulle få större 
avtryck i de deltagande skolornas verksamhet. Att utbildningen vände sig till 
arbetslag, d v s grupper av lärare som har ett organiserat samarbete kring 
elever, var ett försök att möta de svårigheter som observerats i tidigare insatser 
som syftat till att stimulera entreprenörskap i skolan. Under dessa tidiga 
insatser representerades skolor av enstaka lärare vilket ledde till svårigheter att 
sprida tankar, metoder och verktyg (Holmgren, 2009; Bilaga 1, Projekt-
dokument 1). Detta innebar att upplägget av ELiS1 och ELiS2 var ett resultat 
av tidigare erfarenheter inom regionen. Genom satsningen på arbetslag fanns 
en förhoppning om att projektet skulle få större avtryck i de deltagande 
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ELiS2 2009-10-23 Uppföljningsintervju 
med ett arbetslag, 
grundskola. Fyra 
lärare. 

Fältanteckningar - /Ja 

ELiS2 2009-10-26 – 
 2009-10-27 

Observation av ut-
bildningsomgång fem 
av fem i entre-
prenöriellt lärande 
(ELiS2).  

Fältanteckningar - 

2009-11-30 avslut av projektet ELiS2 
2010-09-01 start av projektet ELiS3 
ELiS3 2011-05-16 – 

2011-05-17 
 

Fem inlednings-
intervjuer omfattande 
en rektor och fyra 
lärare, grundskola. 

Bandinspelning 
(5) 
Fältanteckningar 

Ja/Ja 

ELiS3 2012-03-26 – 
2012-03-27 

Fem individuella upp-
följningsintervjuer 
omfattande en rektor 
och fyra lärare, grund-
skola. 

Bandinspelning 
(5) 
Fältanteckningar 

Ja/Ja 

2012-07-31 avslut av projektet ELiS3 
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BILAGA 4. POLITISKT INTRESSE 
FÖR ENTREPRENÖRSKAP I 
SKOLAN PÅ NATIONELL NIVÅ 

I Sverige går det att spåra det politiska intresset för entreprenörskap i skolan 
på nationell nivå till mitten av 1990-talet. Till följd av den dåvarande syssel-
sättningskrisen fick Johannisson och Madsén 1996 i uppdrag av Närings- och 
handelsdepartementet att studera betingelserna för skolning i entreprenörskap 
och företagande (Johannisson & Madsén, 1997). Det politiska intresset 
uttrycktes därefter i den proposition om ny ungdomspolitik som riksdagen 
antog 1999. Där sattes mål att ”ungdomar bl a ska ha kunskap om för-
utsättningar för företagande i olika former”, ”se det som realistiskt att själva 
driva företag”, att ungdomar, av skola och samhälle, bör stimuleras till 
”kreativitet, självständigt tänkande och initiativförmåga”, förmågor som 
beslutsfattarna definierar som viktiga för entreprenörskap (Nutek, 2000 s. 3). 
Ytterligare ett mål var att ”ung-domar ska bidra till att fler företag startas” 
(ibid).  

 
Nutek skulle komma att spela en central roll i att stimulera skolor att arbeta 
med entreprenörskap fram till 2009, d v s under vad jag kallar den tidiga fasen 
att implementera entreprenörskap i det svenska utbildningssystemet. Nuteks 
uppdrag var att bidra till hållbar ekonomisk tillväxt och välstånd genom fler 
nya företag, fler växande företag och fler starka regioner. Nutek föreslog 
och/eller genomförde flera program i syfte att stimulera ungas entreprenörskap 
under den tidiga fasen. 
 
Under åren 1998 – 2000 drev Nutek pilotprojektet Entreprenörskap i skolan, 
där syftet var att ge grund- och gymnasieskolor en lärmiljö som i högre grad 
stimulerar inre och yttre företagsamhet. Med inre företagsamhet avsågs 
personliga egenskaper som självtillit, ansvarstagande, riskvillighet och 
kreativitet (Nutek, 1999). Yttre företagsamhet definierades bl a som färdig-
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skolornas verksamhet. Den regionala spridningen var också omfattande då 
projektets målgrupp var arbetslag verksamma i grundskolor år 7–9 och 
gymnasieskolor från Västra Götalands samtliga 49 kommuner.  
 
ELiS3 drevs i kommunal regi under perioden 2010-09-01 t o m 2012-07-31 
och syftade också till att stödja utvecklingen av entreprenöriellt lärande, men 
genom erfarenhetsutbyte mellan skolor. ELiS3 hade även det regional 
spridning även om det inte ser så ut vid första anblicken med en kommun som 
projektägare. Begränsningen är att projektet erbjöd skolor i länsdelen 
Skaraborg att delta i projektet. Projektet var istället internationellt med målet 
att utveckla ett två år långt partnerskap mellan regionen Skaraborg och en 
region i Nordvästra England kring entreprenöriellt lärande. Med erfarenhets-
utbyte som verktyg för att utveckla entreprenöriellt lärande var målgrupperna 
för projektet rektorer, lärare och arbetslag verksamma i grundskolans år 4 till 
9. Projektet genomfördes som ett samverkansprojekt med engelska aktörer, 
Västra Götalandsregionen och kommunalförbund. Projektet omfattade bland 
annat metodutbytestillfällen där framgångsrika metoder prövades av de del-
tagande arbetslagen och skolpersonalen, samt samverkansaktiviteter för 
utveckling av läromaterial för lärarstuderande inom entreprenöriellt lärande.
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– att se möjligheten och göra något av den – skapar ekonomiska, 
sociala, kulturella och personliga värden. Det är värden som 
Nutek tycker är viktiga för både individens och Sveriges 
utveckling. Nuteks entreprenörskapsprogram ska öka intresset 
för och kunskaperna om entreprenörskap och inspirera fler att se 
möjligheter. Programmet ska också bidra till ökad kompetens 
hos dem som i sin tur inspirerar och motiverar andra, till 
exempel lärare, skolledare, studie- och yrkesvägledare, rådgivare 
och näringslivsutvecklare. Målet med programmet är att öka 
andelen entreprenöriella individer i samhället och på lång sikt 
öka antalet företag. (Nutek, 2007 s.3) 

 
Målet var också att entreprenörskapsprogrammet skulle bidra till en nationell 
strategi för hur arbetet med entreprenörskap i skolan skulle kunna genomföras 
på nationell, regional och lokal nivå (Nutek, 2004a). Med en budget om 34 
miljoner per år var syftet att främja entreprenörskap främst i grund- och 
gymnasieskolor, men även på universitet och högskolor (Nutek, 2004b). Inom 
ramen för programmet drevs 79 projekt med olika inriktningar runt om i 
Sverige (Nutek, 2007). Den drivande idén kan sammanfattas med uttrycket 
”låta tusen blommor blomma”, det vill säga att ha en öppenhet för olika tankar 
kring hur entreprenörskap kan implementeras i skolan. I inledande arbeten till 
programmet presenterades en definition av entreprenörskap som blev en 
ledstjärna för detta nationella initiativ men också senare nationella initiativ:  
 

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 mål-
inriktade aktiviteter i sociala, kulturella eller ekonomiska 
sammanhang. (Nutek, 2004a s. 9) 

 
Nationellt genomfördes under den tidiga fasen inga insatser från utbildnings-
politiskt håll rörande entreprenörskap. Även om Riksdagens utbildningsutskott 
poängterade skolans betydelse för ett positivt förhållningssätt när det gäller 
entreprenörskap och företagsamhet var utskottets uppfattning att det primärt 
inte var fråga om att utbilda blivande företagare i skolan utan snarare att 
stimulera till initiativförmåga och kreativitet. Utskottet avslog motioner 
rörande såväl grund- som gymnasieskola. Motionerna gällde bl a:  

 
 Inrättande av ett nationellt gymnasieprogram med inriktning på före-

tagande och entreprenörskap (Motion 1998/1999:Ub1),  
 Att kunskap om entreprenörskap och företagande måste vara väl 

integrerad i såväl grund- som gymnasieskolan och bör integreras redan på 
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heter i att driva företag och kunskap om företagens villkor (ibid). Inom ramen 
för projektet skapades både fysiska och elektroniska mötesplatser samt 
läromaterial för skolor. Under denna period initierade Nutek och regionala 
aktörer i Örebro och Västernorrland län, samt lokala aktörer i Norrtälje 
kontakter med Kanada för import av konceptet Open for Business. Det 
implementerades genom sex olika projekt i Kramfors, Örnsköldsvik, Sollefteå, 
Norrtälje, Örebro och Lindesberg (Holmgren, 2004a). Det var ett utbildnings-
koncept i entreprenörskap med företagskoppling som i Sverige mycket kom 
att handla om att arbeta med elever i grund- och gymnasieskolor (jmf även 
Karlsson, 2017). 
 
År 2000 lade Nutek fram ett förslag till ett nationellt handlingsprogram för 
ungt företagande och företagsamhet: För framtida företagsamhet (Nutek, 
2000). Handlingsprogrammet omfattade insatser för att stärka den entre-
prenöriella kulturen, stimulera interna drivkrafter hos unga, öka kunskaper och 
färdigheter i företagande hos elever och studenter och dessutom öka 
möjligheterna för företagande (Nutek, 2000 s. 6). Förslag till insatser var 
bland annat utveckling av program för entreprenörskap i grundskola, 
gymnasieskola och universitet. Där föreslogs också att alla elever ska ha 
möjlighet att starta och driva företag under en begränsad tid under skoltiden. 
Handlingsprogrammet var ett förslag till en kraftfull satsning med en budget 
om 150 miljoner kronor för en femårsperiod (Holmgren, 2005). Programmet 
realiserades aldrig. Istället drev Nutek 2002-2004 ett nationellt entreprenör-
skapsprogram som syftade till att förändra ungdomars attityder till 
entreprenörskap och som främst riktade sig till utbildningssystemet (ibid). 
Budgeten om 12 miljoner kronor fördelades huvudsakligen på 19 olika projekt 
och tre nationella utbildningskoncept (ibid). Projekten drevs över hela landet 
med olika mål och målgrupper. 

 
2004 fick Nutek i uppdrag av Näringsdepartementet att utarbeta ett förslag till 
utökat nationellt entreprenörskapsprogram. Nutek föreslog ett program för en 
10-årsperiod och en budget om 48 miljoner (låg ambitionsnivå) eller 83 
miljoner (hög ambitionsnivå) per år för att stimulera entreprenörskap i grund- 
och gymnasieskolor samt inom universitet och högskolor (Nutek, 2004b). 
Resultatet blev ett nationellt entreprenörskapsprogram som Nutek genomförde 
under åren 2005 – 2008 (Nutek, 2008). Utifrån en problembeskrivning om 
behovet av företagsamma människor i samhällets alla sektorer, var målet att 
öka andelen entreprenöriella individer och därmed på lång sikt öka antalet 
företag: 

 
Företagsamma människor behövs i alla sektorer i samhället – i 
nya och befintliga företag, i organisationer, i offentlig verk-
samhet, i föreningslivet och i skolan. Ett entreprenöriellt synsätt 
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på nationell, regional och lokal nivå (Nutek, 2004a). Med en budget om 34 
miljoner per år var syftet att främja entreprenörskap främst i grund- och 
gymnasieskolor, men även på universitet och högskolor (Nutek, 2004b). Inom 
ramen för programmet drevs 79 projekt med olika inriktningar runt om i 
Sverige (Nutek, 2007). Den drivande idén kan sammanfattas med uttrycket 
”låta tusen blommor blomma”, det vill säga att ha en öppenhet för olika tankar 
kring hur entreprenörskap kan implementeras i skolan. I inledande arbeten till 
programmet presenterades en definition av entreprenörskap som blev en 
ledstjärna för detta nationella initiativ men också senare nationella initiativ:  
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Nationellt genomfördes under den tidiga fasen inga insatser från utbildnings-
politiskt håll rörande entreprenörskap. Även om Riksdagens utbildningsutskott 
poängterade skolans betydelse för ett positivt förhållningssätt när det gäller 
entreprenörskap och företagsamhet var utskottets uppfattning att det primärt 
inte var fråga om att utbilda blivande företagare i skolan utan snarare att 
stimulera till initiativförmåga och kreativitet. Utskottet avslog motioner 
rörande såväl grund- som gymnasieskola. Motionerna gällde bl a:  

 
 Inrättande av ett nationellt gymnasieprogram med inriktning på före-

tagande och entreprenörskap (Motion 1998/1999:Ub1),  
 Att kunskap om entreprenörskap och företagande måste vara väl 

integrerad i såväl grund- som gymnasieskolan och bör integreras redan på 
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heter i att driva företag och kunskap om företagens villkor (ibid). Inom ramen 
för projektet skapades både fysiska och elektroniska mötesplatser samt 
läromaterial för skolor. Under denna period initierade Nutek och regionala 
aktörer i Örebro och Västernorrland län, samt lokala aktörer i Norrtälje 
kontakter med Kanada för import av konceptet Open for Business. Det 
implementerades genom sex olika projekt i Kramfors, Örnsköldsvik, Sollefteå, 
Norrtälje, Örebro och Lindesberg (Holmgren, 2004a). Det var ett utbildnings-
koncept i entreprenörskap med företagskoppling som i Sverige mycket kom 
att handla om att arbeta med elever i grund- och gymnasieskolor (jmf även 
Karlsson, 2017). 
 
År 2000 lade Nutek fram ett förslag till ett nationellt handlingsprogram för 
ungt företagande och företagsamhet: För framtida företagsamhet (Nutek, 
2000). Handlingsprogrammet omfattade insatser för att stärka den entre-
prenöriella kulturen, stimulera interna drivkrafter hos unga, öka kunskaper och 
färdigheter i företagande hos elever och studenter och dessutom öka 
möjligheterna för företagande (Nutek, 2000 s. 6). Förslag till insatser var 
bland annat utveckling av program för entreprenörskap i grundskola, 
gymnasieskola och universitet. Där föreslogs också att alla elever ska ha 
möjlighet att starta och driva företag under en begränsad tid under skoltiden. 
Handlingsprogrammet var ett förslag till en kraftfull satsning med en budget 
om 150 miljoner kronor för en femårsperiod (Holmgren, 2005). Programmet 
realiserades aldrig. Istället drev Nutek 2002-2004 ett nationellt entreprenör-
skapsprogram som syftade till att förändra ungdomars attityder till 
entreprenörskap och som främst riktade sig till utbildningssystemet (ibid). 
Budgeten om 12 miljoner kronor fördelades huvudsakligen på 19 olika projekt 
och tre nationella utbildningskoncept (ibid). Projekten drevs över hela landet 
med olika mål och målgrupper. 

 
2004 fick Nutek i uppdrag av Näringsdepartementet att utarbeta ett förslag till 
utökat nationellt entreprenörskapsprogram. Nutek föreslog ett program för en 
10-årsperiod och en budget om 48 miljoner (låg ambitionsnivå) eller 83 
miljoner (hög ambitionsnivå) per år för att stimulera entreprenörskap i grund- 
och gymnasieskolor samt inom universitet och högskolor (Nutek, 2004b). 
Resultatet blev ett nationellt entreprenörskapsprogram som Nutek genomförde 
under åren 2005 – 2008 (Nutek, 2008). Utifrån en problembeskrivning om 
behovet av företagsamma människor i samhällets alla sektorer, var målet att 
öka andelen entreprenöriella individer och därmed på lång sikt öka antalet 
företag: 

 
Företagsamma människor behövs i alla sektorer i samhället – i 
nya och befintliga företag, i organisationer, i offentlig verk-
samhet, i föreningslivet och i skolan. Ett entreprenöriellt synsätt 
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BILAGA 5. SAMMANSTÄLLNING AV 
ENTREPRENÖRSKAPSPROJEKT I 
VÄSTRA GÖTALAND  

Följande är en sammanställning av exempel på projekt som föregått ELiS-
projekten i Västra Götaland och som syftat till att stödja en implementering av 
entreprenörskap i regionens skolor.  

 
Tabell 10. Sammanställning av projekt med syfte att stödja en implementering av 
entreprenörskap i skolor i Västra Götaland. 

Projekt Period Projektakt
ör/med-
finansiär 

Inriktning och 
omfattning 

Den 
företagsamma 
skolan 

2006 – 2008 Västra 
Götalandsre
gionen/-
Nutek 

Målet var att varje 
deltagande kommun/-
skolorganisation skall 
utforma en konkret 
handlingsplan för en mer 
entreprenöriell skola, och 
att denna handlingsplan får 
vara prioriterad i organisa-
tionen under minst ett års 
tid (Holmgren, 2009).  

Företagsamt 
lärande i 
Skaraborg (FLIS).  

2005 – 2008 Skaraborgs 
kommuner/
Nutek 

FLIS var ett 
utvecklingsarbete mellan 
Skaraborgs kommuner 
gällande företagsamt och 
entreprenöriellt lärande. 
Inom ramen för FLIS var 
syftet att de 15 
kommunerna skulle skapa 
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lågstadiet och sedan fördjupas och utvecklas alltmer under skoltiden 
(Motion 1999/2000:Ub268), 

 Att Skolverket bör få i uppdrag se till att Ung Företagsamhets verksamhet 
ges möjlighet att komma in i skolarbetet (Motion 1999/2000:Ub206). 

 
Motioner rörande entreprenörskap i grundskolan avstyrktes bl a med hän-
visning till att samtliga läroplaner för förskola, grund- och gymnasieskola 
(Lpfö 98, Lpo 94 och Lpf 94) redan tog upp kreativitet och förmågorna att 
lösa problem, ta initiativ och vara flexibel – aspekter som utskottet 
poängterade som viktiga egenskaper för alla individer, inte bara för blivande 
företagare (Utbildningsutskottet, 1999/2000:UbU15). Rörande gymnasie-
skolan argumenterades för att arbetslivs- och företagarfrågor redan berördes i 
program- och kursmål, och att det inom gymnasieskolan fanns ett betydande 
utrymme för flexibla lösningar på lokal nivå. Något många kommuner 
nyttjade för att anordna olika former av företagarutbildning och att samverka 
med t ex Ung Företagsamhet (Utbildningsutskottet, 1999/2000:UbU15).  
 
Utbildningsutskottet fick medhåll av Johannisson och Madsén (1997). Vid 
genomgång av den svenska skolans läroplansmål konstaterade de att hela ut-
bildningssystemet, från grundskola till högskola, som ideal redan hade 
verksamhet och verksamhetsformer, som på nästan alla punkter sammanföll 
med den kravprofil som utredningen ställde för en entreprenöriell skolning. 
Utredningen slog dock fast att det fanns ett stort gap mellan utbildnings-
systemets ideal och dess praktik. Slutsatsen var att en ökad orientering mot 
företagsamhet och entreprenörskap i det svenska utbildningssystemet i 
praktiken kunde bidra till att realisera de mål som man från politiskt och 
professionellt håll redan var överens om. 
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