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1  Sammanfattning 

Entreprenörskap har definierats som en viktig fråga för utbildningsväsendet. Satsningar 
på entreprenörskap ska öka Sveriges konkurrenskraft. 
Vid den senaste gymnasiereformen 2011, Gy11 infördes ämnet Entreprenörskap. 

Undervisning i ämnet Entreprenörskap på gymnasiet syftar enligt Skolverket bland 
annat till att kunna ta eget ansvar, ta initiativ och vara kreativ. Egenskaper för att vara en 
entreprenör. Entreprenörskap anses vara ett förhållningssätt hur man skapar något nytt 
eller utvecklar något befintligt. 
 
Men hur går det till i praktiken? Hur lär man ut entreprenörskap?  Samt överensstämmer 
lärares undervisning i praktiken mot läroplaner, syften och mål.  Finns stöd i forskning 
om hur ämnet ska utföras i praktiken? 

Genomfört en studie med kvalitativ inriktning. För att få svar på frågan valdes två 
gymnasieskolor från Västsverige som dataunderlag. Genomförde intervjuer med 6 
yrkesverksamma lärare inom handels- och ekonomiprogrammet som undervisar i 
entreprenörskap.   

Resultatet visar att det finns många likheter mellan lärares syn på vad kursen i 
Entreprenörskap innebär och hur det ska utövas.  

Jag har fått fram de viktigaste nyckelorden som sammanfattar hur Entreprenörskap 
undervisas. 

Det kan vara att utveckla personliga kompetenser och förmågor som att stärka 
självförtroendet, att ta eget ansvar, att samarbeta, att vara handlingskraftig. Att få fram 
drivkrafter för att starta ett eget projekt och ta fram fakta i ett självständigt lärande. 
Att elever lär sig saker i samarbete med andra och driver sin egen process mot ett mål. 

Där lärarens roll flyttats från traditionell kunskapsbärare till en processledare eller 
coach. 

Lärare har även en klar bild bild över definitionen av ämnet Entreprenörskap, syften och 
mål och det överensstämmer väl med undervisningen.  

När elever får undervisning i ämnet Entreprenörskap blir de kreativa, utvecklar sina 
ideér och tar initiativ.  De blir entreprenörer!  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2  Bakgrund och problemformulering 

Utbildning i entreprenörskap har definierats av EU som ett prioriterat 
utvecklingsprojekt. (Europaparlamentet 2006) har angivit ett antal nyckelkompetenser 
för livslångt lärande. Där anges att initiativförmåga och företagaranda är betydelsefullt. 

Entreprenörskap  är ett begrepp som tidigare inte har kopplats ihop med skola och 
lärande utan varit en fråga för näringslivet. Entreprenörskap har under det senaste 
decennierna flyttats upp på en överstatlig agenda och har definierats som en viktig fråga 
för utbildningsväsendet. Det diskuteras att entreprenörskap ska genomsyra hela 
samhället och vara en angelägenhet för alla medborgare. Det finns en positiv syn på 
företagsamhet från samhället som under de senaste decennierna spridits till skolan enligt 
(Johannisson, Madsén & Wallentin 1997) 

Arbetsmarknaden har förändrats kraftigt de senaste under senaste decennierna 
(Utbildningsdepartementet 2010). Det finns mer än en miljon invånare i Sverige som 
står utanför arbetsmarknaden. De som vill komma in på den behöver rätt nyckel för att 
kunna öppna yrkeslivsporten. Det talas om att vara anställningsbar och det anses troligt 
att individer får omskola sig till nya arbeten under sin livstid. Globaliseringen och 
teknologiprocessen kräver ett ökat kompetensbehov och nya krav på färdigheter och 
kunskaper (OECD 1989). 

Enligt (stiftelsen för strategisk forskning 2014) har varannan svensk ett yrke som inte 
behövs inom 20 år. Där många kommer att byta karriär under sitt arbetsliv. De anser att 
utbildning är en färskvara men påvisar vikten av kunna lära sig nya saker i en osäker 
framtid. Förhoppningen ska vara att skapa en miljö som förbereder elever att vara 
innovativa och förberedda för det oförutsedda. 

Att verka för ett starkare entreprenörskap är sedan flera år tillbaka prioriterat av bland 
annat myndigheter som Tillväxtverket och Skolverket och de vill bland annat bidra till 
att allt fler människor förverkligar sina ideér och startar företag.  

Sverige har tidigare förknippats med entreprenörer som Ingvar Kamprad och Sven 
Winquist. Med bolag som IKEA och SKF.  Enskilda entreprenörer har skapat 
storföretag som skapat ett ekonomiskt välstånd i Sverige. 

 Myndigheter vill verka för ett samhälle där företagande framstår som ett lika intressant 
och möjligt alternativ som att vara anställd. 

Utbildningsdepartementets skrivelse (Strategi för entreprenörskap inom 
utbildningsområdet 2010) beskriver varför entreprenörskap är så viktigt. ”Eget 
företagande måste bli 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 tillvara de kunskaper, kompetenser och förhållningssätt som behövs.” 
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Genom förändring av läroplanen sker förväntningar mot ett önskvärt samhälle. 
Entreprenörskap anses viktigt för individer i sitt kommande liv och en lösning på ett 
samhällsproblem. Satsningar på entreprenörskap ska enligt (Regeringen 2009) leda till 
högre sysselsättning och stärka Sveriges konkurrenskraft. 

Entreprenörskap har införts i läroplan för gymnasieskolan 2011. Där framgår att skolan 
ska stimulera elevernas kreativitet, nyfikenhet och självförtroende samt att vilja pröva 
och omsätta ideér i handling och lösa problem. Eleverna ska även få utveckla sin 
förmåga att arbeta självständigt och tillsammans med andra. För att utveckla kunskaper 
och förhållningssätt som främjar entreprenörskap. Förmågor som anses vara värdefulla 
för arbetslivet, samhällslivet och vidare studier. 

Entreprenörskap i en bredare betydelse nämns i många av gymnasieskolans 
ämnesplaner. I ämnet Entreprenörskap (kurskod ENTENR0) nämns nyckelord som 
företagsamhet, projektmetodik och projektledning. Där eleverna ska kunna utveckla 
kunskaper i metoder för att driva projekt.  Genom projektformen kan elever utveckla sin 
kreativitet, initiativförmåga, handlingskraft, ansvarstagande, samarbetsförmåga och 
kommunikationsförmåga (Skolverket 2011a) 

Entreprenörskap är ett programgemensamt ämne för handels- och administration, 
hantverks-, hotell och turism-, naturbruksprogrammet samt ekonomiprogrammet. På 
övriga program är det möjligt att erbjuda entreprenörskap som programfördjupning 
alternativ individuellt val. 

Jag arbetar idag som lärare och undervisar i ämnet Entreprenörskap och har noterat att 
det finns stora variationer bland lärare hur ämnet  undervisas i praktiken.  Även 
(skolverket 2010b) har uppmärksammat problemet. I skriften kunskapsöversikt av 
entreprenörskap i skolan anser skolverket att det inte verkar finnas något tydligt eller 
enkelt sätt att arbeta med entreprenörskap. Jag önskar få fram mer fakta om frågan. 

Skolan ska vara likvärdig för alla (Skolverket 2011a). Det finns samtidigt en osäkerhet 
om hur lärare ska förmedla sitt uppdrag. Tillsammans skapar det ett intressant 
undersökningsområde.  

Frågan är vad som egentligen undervisas i klassrummen?  Finns det någon metod att 
lära ut ämnet och hur ser den ut i så fall?  Vad formuleras i styrdokument? Hur ser 
forskningsresultat ut om undervisning i entreprenörskap? 
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3  Syfte och frågeställningar 

Denna studie ska behandla området om hur utbildning går till i ämnet entreprenörskap. 
Syftet är att ta reda på hur ämnet entreprenörskap formuleras i läroplaner och öka 
kunskapen om hur det överförs i undervisningen. 

-  Vad beskrivs i forskningen om undervisning i ämnet entreprenörskap? 

-  Hur beskrivs genomförandet av lärare? 

-  Realiseras styrdokumentens formuleringar i undervisningen? 

Studien ska öka kunskapen om hur gymnasielärare genomför sin undervisning i ämnet 
Entreprenörskap på gymnasieskolan. Hur verbaliserar de sina tankar kring 
styrdokument med mål, innehåll och vilka metoder för undervisning används? 
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4  Teori –  Att utbilda i entreprenörskap 

Entreprenörskapsforskning finns inom flera områden. Det finns flera olika teorier om 
hur entreprenörskap kan uppfattas.  

(Johannisson, Madsén och Wallentin 1997) argumenterade tidigt för betydelsen av 
entreprenörskap i skolan.  I rapporten ”I Entreprenörskapets tecken – en studie av 
skolning i förnyelse” vill de skapa ett samarbete mellan skola och näringsliv för att hitta 
nya former av lärande. 

De ansåg att entreprenörskap är en skapelseprocess och att samspelet mellan människor 
är det centrala. Där företagsamhet är en form av entreprenörskap där människor med 
ständig nyfikenhet som söker nya utmaningar. 

I skriften (”Så tänd eldsjälar – en introduktion till entreprenöriellt lärande”2007)  
diskuteras ett resonemang kring motiv varför entreprenörskap ska införas i skolan. De 
menar att den traditionella bilden av en  entreprenör är att starta och driva företag. Men 
påvisar även att entreprenörskap kan även vara att skapa nya värden, vara självständig, 
att skapa nya initiativ, vara kreativ och ta risker. 

Detta kan utvecklas till att nya företag startas eller får effekter på individnivå.  Att 
människor utvecklas mer entreprenöriellt.  Att människor stimuleras att utveckla ett 
förhållningssätt till sin omvärld. Det skapar nya attitydförändringar  där individen tror 
på sin egen förmåga att skapa någonting. Det kan handla om att förse människor med 
utbildning, färdigheter och verktyg som behövs för att arbeta entreprenöriellt. Att rusta 
sig för framtiden. 

 (NUTEK 2008) numera Tillväxtverket  presenterar en definition om hur 
entreprenörskap kan förklaras; 

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

4.1  Forskning i hur lärare utbildar Entreprenörskap i praktiken? 

(Gudrun Svedberg 2007) har i sin avhandling Entreprenörskapets avtryck i 
klassrummets praxis studerat hur elever, lärare och skolledare, uppfattar 
entreprenörskap och hur det praktiseras i gymnasieskolan. Det empiriska materialet är 
hämtat från två gymnasieprogram som arbetat med att implementera entreprenörskap i 
undervisningen. Gudrun Svedberg har i sin avhandling sammanfattat vad undervisning i 
entreprenörskap syftar till: 
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-  Att främja personliga egenskaper för entreprenörskap, till exempel kreativitet, 
 initiativförmåga, risktagande och ansvarskänsla. 

- Att organisera aktiviteter grundade på "learning by doing”. 

- Öka elevers medvetenhet om egenföretagande som ett möjligt yrkesval, som  ett 
 alternativ till att vara anställd. 

Svedberg menar att pedagogiken fokuserar på de lärandeprocesser som skapar 
förutsättningar för ett företagsamt förhållningssätt hos lärare och elever i 
undervisningen. Pedagogiken är ständigt närvarande i all undervisning och utgör den 
grundläggande idén om hur lärandet praktiseras i syfte att uppmuntra eleverna att 
utveckla ett kreativt och initiativtagande sätt att förhålla sig till sin omvärld.  

Flera forskare menar att enda sättet att bli entreprenöriell är att lära sig själv genom 
egen erfarenhet. Vad finns det för aktiviteter som stimulerar de entreprenöriella 
kompetenserna? 

Filosofen och pedagogen John Dewey (1859-1952) utvecklade den så kallade 
progressiva pedagogiken. Han utvecklade tankar om att utbildning är en social 
företeelse där elever ska ta del av erfarenheter och kunskaper som tidigare generationer 
skaffat sig. För att kunna förstå skolundervisningen behöver eleven sammanbinda 
undervisning med verkligheten utanför skolan. 

(Dewey 2003) förespråkade även eftertänksamhet och dialog. Hans tankar har kopplats 
till begreppet- learning by doing.  Enligt Dewey har människan ett grundläggande 
behov av att samspela och kommunicera med andra människor. Människan har viljan att 
göra saker, vilket Dewey ansåg vara viktigt och ger drivkrafter i den mänskliga 
utvecklingen. Dewey ansåg att undervisningen inte enbart ska utgå från ämnet som 
eleverna läser utan istället ta utgångspunkt i elevens eget intresse eller elevens egen 
erfarenhet.  

Hans tes var att all verklig kunskap uppstår genom erfarenhet. 

Enligt Dewey är samspelet med verksamheter utanför skolan viktigt för inlärningen. 
Läraren ska leda elevens behov och intressen i undervisningen. Dewey såg det som ett 
avgörande för undervisningens framgång om det anknyts till elevernas intressen, 
uppfattningar och motivation. Han ansåg det som lärarens främsta uppgift att utveckla 
människors förmåga att att ställa upp egna mål för handlandet, sedan se dem 
förverkligade och sedan se konsekvenserna om den medvetna handlingen. Då kan nya 
mål formuleras och att man sedan söker nya utmaningar för att förverkliga målen.  

För Dewey är utbildning högst påtaglig i nuet och inte en träning i ett liv som skall 
levas senare. Detta innebär att Dewey betraktar skolan som en miniatyr av samhället 
och behöver koppla undervisningen till erfarenheter som eleverna bär med sig från 
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miljöer utanför skolans värld. Dewey menar vidare att elevernas medverkan med andra 
människor ska utgöra basen för undervisningen och han vänder sig emot att läraren är 
den som styr i klassen och visar vad som ska läras in. Läraren borde istället vägleda 
eleverna i undervisningen på basis av mer livserfarenhet och kunskap.  

Dewey betonar vikten av att eleverna får agera praktiskt och själva utföra aktiviteter för 
att lära sig och ta del av. Teori och praktik skall värderas lika mycket och är en 
nödvändighet som förutsätter varandra. Skolarbetet ska handla om att kommunicera 
med varandra, utbyta erfarenheter, lära av varandra och öka sin kunskap. 

På detta sätt ansåg han att det verkliga värdet av praktiska aktiviteter är hur elever 
lyckas frambringa mening i lärandet.  Deweys tankar är en pedagogisk process där 
eleven kan komma underfund med sitt eget sätt att tänka, sitt kunskapsbehov och har 
möjlighet att förändra och utveckla sina kunskaper och färdigheter. 

Professor Gibb  visar i sin forskning på en förändring av lärarrollen vid undervisning i 
Entreprenörskap.  (Gibb, A 1993) visar  i Entreprise culture and education  på en 
förflyttning från en traditionell roll som utmärks av läraren som en ämnesexpert som 
kontrollerar en lärandeprocess med goda kunskapskrav till en roll där det centrala 
fokuseras på förmedlingen av kunskap och examination av förståelse. Gibb 
sammanfattar dimensionen av lärarens roll vid traditionell undervisning och 
entreprenöriell undervisning enligt följande modell: 

.

Bild 1. Traditionell undervisning mot Entreprenöriell undervisning 

Traditionell undervisning Entreprenöriell undervisning

Lära av läraren Lära genom att göra

Passiv roll som lyssnare Lära genom personligt utbyte och dialog

Lära från skrivna texter Lära genom att upptäcka (med handledning)

Lära utifrån ett ramverk av lärarens expertis Lära genom interaktion med flera personer

Lära genom återkoppling av person-läraren Lära genomen flexibel informell miljö

Lära genom en välorganiserad tidsstyrd miljö Lära genom att uppnå direkta mål

Lära utan krav på att uppnå direkta mål Lära genom att låna från andra

Lära genom att inte uppmuntra till att imitera 
andra

Lära genom att misslyckas

Fruktan för att misslyckas Lära genomproblemlösning

Lära genom anteckningar Lära av varandra
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Gibb  talar om utformningen av lärprocessen. Innehållet är inte det viktigaste utan hur 
man tillägnar sig kunskapen. Där eleven får ta eget ansvar för sitt lärande i ett 
problembaserat lärande. Här finns även utbildning i samarbetsförmåga och 
kommunikation. 

Gibb menar att läraren ska finnas till hands som ett bollplank och ett stöd. Där eleverna 
själva får aktivera och tillägna sig kunskap. Där de lär sig entreprenöriellt beteende för 
att senare i livet vara entreprenörer. Gibb anser att lärarens roll övergår från att bli 
expert på lärande till att eleverna utformar innehållet. Lärandet blir en dialog med 
omvärlden och inlärning av kunskap. 

4.2  Styrdokument för ämnet Entreprenörskap 

Entreprenörskap betonas i läroplanen för gymnasieskolan 2011. Ur läroplan beskrivs 
entreprenörskap som ” skolan ska stimulera elevernas kreativitet, nyfikenhet och 
självförtroende samt viljan att omsätta ideér i praktisk handling och lösa problem. 
Skolan ska bidra till att eleverna utvecklar kunskaper och förhållningssätt som främjar 
entreprenörskap, företagande och innovationstänkande. Entreprenöriella förmågor som 
är värdefulla för arbetslivet, samhällslivet och vidare studier”. 

Entreprenörskap i vad som kallas den breda betydelsen återfinns inom alla ämnen. I 
ämnet Entreprenörskap visas detta genom att markera företagsamhet, projektmetodik 
och projektledning. 

Eleven förväntas lära sig samarbeta, bygga upp relationer med andra personer och 
utveckla personliga egenskaper som främjar entreprenörskap. (Skolverket 2011a). 

 Enligt Skolverket ska undervisningen i ämnet Entreprenörskap syfta till att eleverna 
utvecklar kunskaper och metoder i att driva projekt. Den ska också leda till att eleven 
utvecklar förståelse av entreprenörskapets betydelse för samhällsutvecklingen. 
Undervisningen ska även bidra till att eleverna utvecklar tilltro till sina personliga 
resurser samt även stimulera sin egen kreativitet och lust att anta utmaningar och ta 
ansvar för att omsätta ideér i praktisk verksamhet. 

Enligt läroplan ska undervisningen ge eleverna möjlighet att utveckla kunskaper i 
företagsekonomi.  Eleverna ska också ges möjlighet att utveckla kunskaper om hur 
människor kommunicerar, samarbetar och löser problem för att nå bestämda mål. 
Undervisningen i entreprenörskap ska undervisas i projektform med innehåll från andra 
ämnesområden. Med utgångspunkt från elevernas ideér och arbetsprocess ska 
undervisningen bidra till att eleverna utvecklar både teoretiska och praktiska kunskaper. 
I samband med arbetsprocessen ska undervisningen bidra till att eleverna utvecklar 
förmåga att arbeta målinriktat, lösa problem, att ta eget ansvar och samarbeta med 
andra. Eleverna ska även ges möjlighet att reflektera över sina egna erfarenheter och dra 
lärdom av dem. 
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(Skolverket 2010b) tolkar entreprenörsbegreppet som:  

   ”Betoningen på entreprenörskap är stark, dels som en uppgift för hela  
 gymnasieskolan  dels som en möjlighet för elever att fördjupa sig i   
 entreprenörskap inom samtliga program och särskilt uttryckt i vissa   
 program...” 

 Skolverket skriver att ekonomiprogrammet och handelsprogrammet är de program som 
har särskilda kurser i entreprenörskap där ämnet ska återfinnas naturligt.  

I (skolverkets 2010) kunskapsöversikt "Skapa och våga - om entreprenörskap i skolan", 
framträder några återkommande centrala drag av entreprenörskap. Den dokumenterade 
erfarenheten och forskningen visar att entreprenörskap i skolan har en gemensam kärna. 
Denna kärna kan beskrivas i följande fyra delar; 

Figur 2  Entreprenörskapets kärna i skolan (Skolverket 2010). 

Enligt (Skolverket 2010) ska undervisningen i entreprenörskap ge eleverna följande 
förutsättningar i sin utveckling; 

Undervisningen i Entreprenörskap ska bedrivas i projektform där eleverna tydligt 
informeras om hur idéer om sätts till handling genomsatt planera, genomföra och 
utvärdera undervisningen och dess resultat.  Skolverket menar att projektformen är 
utbredd i dagens arbetsliv. Att kunna skapa projektplaner, sätta mål, att ingå i en 
projektgrupp är viktiga moment. I ämnet Entreprenörskap ska eleverna utveckla olika 
metoder att driva projekt.  Det kan vara av olika karaktärer men exempelvis innefatta att 
driva ett företag från start till avveckling. Projektformen kan tillåtas i den breda som 
smalare betydelsen. Sett från det bredare perspektivet kan eleven inte bara utveckla 

Undervisningsformer och lärprocesser Tvärvetenskapliga, ämnesöverskridande, 
problemlösande och autentiska 
undervisningsformer.
Proaktiva producerande lärformer.
Kreativa, innovativa och nytänkande 
lärprocesser

Lärarens och elevens roller Lärare som vägleder, coach och möjliggörare. 
Lärare som företrädare för ämneskunskaper 
och generella kunskaper. Elever som aktiva 
sökande, ansvarstagande och initiativrika.

Förmågor Utveckla elevens specifika och generella 
kompetenser, där det ena stödjer det andra.
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förmågor som självförtroende, kreativitet, ansvarstagande, samarbetsförmåga, 
handlingskraft och kommunikationsförmåga.  

Utan även ges förståelse för vad entreprenörskap innebär för individer, organisationer, 
företag och samhällen. Kunskaper om hur idéer och produkter skyddas genom lagar och 
andra bestämmelser.  Samt kunna använda företagsekonomiska metoder. 

(Skolverket 2010a) menar  att entreprenörskap alltid är ett arbetsprocess som konstant 
innefattar reflektioner, gruppresonemang eller normativ återkoppling så att eleverna 
utvecklar sin syn på lärandet. Där eleverna ska uppmuntras att våga att försöka och inte 
se misstag som nederlag utan att det kan innebär ett steg på väg mot att lyckas.  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5  Metod och analys 

Studien ska bestå av tre delar. Enligt tidigare frågeställning har inriktningen varit att ta 
reda på hur ämnet entreprenörskap i gymnasieskolan beskrivs i form och innehåll i den 
svenska läroplanen och hur den genomförs i undervisningen. En fortsättning på studien 
är ta reda hur lärare tolkar hur de ska genomföra sitt uppdrag att lära ut ämnet 
entreprenörskap. Finns någon skillnad mellan lärarens tolkning mot styrdokument? 

I följande text diskuteras de metoder som ska användas för datainsamling och analys. 
Grunder för urval, forskningsetik, dess reliabilitet och validitet. 

För att samla in kunskap kring undervisningen i entreprenörskap ska följande metoder 
användas: 

-  Intervjuer med erfarna lärare som innehar stor kunskap i ämnet 
-  Genomgång av nationella styrdokument enligt kap 4 teori. 

5.1  Urval  

För att svara på studiens syfte valdes två empiriska dataunderlag. Till den första delen 
samlas data in genom intervjuer med lärare som undervisar i ämnet entreprenörskap. 
Till den andra delen  fokuseras på styrdokument  som policy- och läroplanstexter. 
De material som används i datainsamlingen utgår från nationella utbildningsdokument.  

Läroplanen tillsammans med ämnesplaner, kursmål och examensmål är de 
styrdokument som har mest anknytning till varje lärares arbete och är i stort sett 
grunden för vad läraren ska förmedla till eleverna och vad eleven ska ha utvecklat under 
sin lärotid. Examensmål beskriver de kunskaper eleven ska utveckla.   

Utbildningsdokumenten är styrande för utbildning i Sverige. Vilket lärare måste förhålla 
sig till i sin dagliga gärning och vad som ska förmedlas till eleverna. Dokumenten ger  
beskrivningar och förklaringar till hur utbildning ska bedrivas, vilket innehåll som ska 
finnas och dess syfte. 

Ovanstående dokument har valts ut på grund av att de har fokus på entreprenörskap i 
utbildningssammanhang och att de de ger svar på vad, varför och hur ämnet 
entreprenörskap ska undervisas. 

5.2  Undersökningsmetod 

För att få svar på mina empiriska frågeställningar har jag valt en kvalitativ metod med 
intervjuer av lärare. Underlaget består av sex kvalitativa och semi-strukturerade 
intervjuer. Valet av denna metod för studien är att den ger mig högsta möjligheten för att 
få reda på de intervjuades kunskaper, attityder och förhållningssätt om hur ämnet 
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entreprenörskap genomförs i gymnasieskolan. En kvalitativ ansats är väl passande.  
Studien ger en möjlighet till förståelse av intervjuarens uppfattning. 

 Det ger en möjlighet att skapa en överblick och att reda på mönster eller åsikter som 
hänger ihop och skapar ett sammanhang. Ett försöka att få fram intervjupersonens 
innersta tankar ur dennes perspektiv under former av ett ledigt samtal och undviker att 
ställa ”ledande” frågor. 

Vissa frågor kan möjligen enbart avgöras genom kvalitativa studier. Det kan vara frågor 
angående hur människor känner eller upplevelser av olika saker eller deras 
verklighetssyn. Verkligheten kan beskrivas på olika sätt och en kvalitativ undersökning 
kan vara användbar där det inte går att använda siffror i undersökningen eller tolka 
undersökningen som ett experiment. 

Dessutom valt en en ansats där jag tar utgång i genomförandet (empirin) och analyserar 
resultatet. Syftet med forskningsinriktningen är inte att verifiera en idé utan att göra 
upptäckter som leder till nya insikter. 

Intervjuguide ska vara en vägledning men formen var ostrukturerad. Det kan vara att 
frågorna har presenteras i olika ordning eller en mer utvidgad eller en mer öppen form 
av fråga. Formen  kan ha vara olikformad men alla frågor genomfördes för att få svar på 
samtliga frågor. Jag registrerade intervjusvar med bandspelare och resultaten skrivs ut i 
sin helhet. 

Fördelen med ostrukturerade intervjuer är mer spontana, med öppna svar från 
respondenten men kräver mer vana av intervjuaren. (Brynell 2005) 

5.3  Val av Informanter 

Jag har valt att i intervjuvform och få fram lärares berättelser och inlevelser från de som 
undervisar i ämnet entreprenörskap från flera olika gymnasieskolor och på olika 
gymnasieprogram. För att möjligen få en bredare syn och inte enbart programinriktat på 
just den skolan. Urvalet bland lärare i ålder, erfarenhet och program  har varit stor för att 
så bred variation av svar som möjligt  Jag har koncentrerat mig på de som i praktiken 
genomför undervisningen i klassrummet. Det är de som ska överföra läroplanens 
intentionen i klassrummet. 

Vid urvalet av lämpliga informanter tog jag kontakt med rektorer på två gymnasieskolor 
i Västsverige och ställde frågan om det fanns intresse att delta i studien. De rektorer 
som svarade var positiva och det gjordes en blandning av lärare från olika program. Det 
var två kommuner i närhet av en västsvensk storstad med båda ca 40 000 invånare.  
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Urvalet av lärare som undervisar i entreprenörskap är relativt begränsat men samtliga 
tillfrågade informanter tackade ja.  Här fanns ingen möjlighet till någon form av 
statistiskt urval. 

Antalet informanter uppgick till sex lärare på Ekonomiprogrammet och 
Handelsprogrammet. En var utbildad handelslärare resterande var ekonomilärare med 
Företagsekonomi som huvudämne. Åldern varierade från 45 år till 64 år. Samtliga hade 
varit verksamma som lärare mellan 10 till 30 år. Alla lärare har en bakgrund från 
ekonomiarbete i näringslivet innan de utbildade sig till lärare i gymnasieskolan. 

5.4  Genomförande av intervjuer 

Studien av kvalitativ karaktär är en lämplig modell där jag kunde ge följdfrågor 
beroende på svaren och det fanns möjlighet att variera mina frågor. Varje frågeställning 
var öppen där svarande kunde fundera fritt vid ett visst förutbestämt område. Tanken var 
försöka få fram ett så uttömmande svar som möjligt och ett varierande svar. Grundidén 
var att skapa så få frågor som möjligt vid intervjuguiden men men frågor av mer öppen 
art.  Öppningsfrågan var densamma i ett försök att leda in på ett önskat ämnet. 

Frågornas art var av låg standardisering.  Intervjuguiden fungerade som en vägledning.  
Registrerade intervjusvar med bandspelare och resultaten skrivs ut i sin helhet i 
pappersform. 

Tyngdpunkten ligger på svarandes egna synsätt och beskrivningar. Det kan finnas en 
risk att de svarar så att de ger en positiv bild av sig själva och sin undervisning. Det är 
ingen garanti för att undervisningen går till på det sättet. För att förtydliga bad jag dem 
visa konkreta beskrivningar av hur undervisningen går till. Det visar en bild av hur 
ämnet entreprenörskap bedrivs i undervisningen. Det skapar olika teman. 

Intervjuerna var lokaliserade på informanternas arbetsrum eller i grupprum avskilt från 
skolundervisningen. En lärare i taget. 

Ett krav vid genomförandet är att miljön var så ostörd som möjligt. Samt att vara så 
trygg som möjligt därav intervju på respektive skola och i avskilda rum. Intervjuguiden 
är vägledande och varje intervju tar ca 45 minuter att genomföra.  Inledningsvis 
berättade jag om syftet till intervjun. 

De som blev intervjuade fick berätta om sig själva och sin yrkeskarriär och avslutades 
med frågor om de ville lägga till något som de upplevt under intervjun. Allt efter som 
intervjun fortfick följdes intervjufrågor med följdfrågor för att öppna diskussionen 
ytterligare.  Frågorna gavs i samtalsform. När intervju var slut överfördes inspelade 
samtal till skrift. Paus, tveksamheter eller liknande medtogs inte. 
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Efter intervjun började kategoriseringen av frågor och svar. Jag noterade en 
sammanfattning av svaren och försökte hitta en koppling till min frågeställning. 

5.5  Analysmetod 

För att få svar på mina frågor och kritiskt granska för att få fram identifierbara  mönster 
i materialet och ge en bild av det insamlade materialet krävs en analysmetod. 

Jag har valt en kvalitativ undersökningsmetod som blir min analysmetod. Denna analys 
i kombination med läroplansteori används för att få resultat av studiens frågor. Finns det 
något som är identifierbart i materialet?  

Materialet analyseras med följande steg: 

-  Vilket material  handlar om utbildning i ämnet entreprenörskap på gymnasiet?  Vad 
finns det för mål, innehåll och hur ska förmedlas?  

-  Studera materialet i läroplanerna och försöka att hänföra det till de klassiska frågorna        
i lärarens didaktik – vad, hur och varför? Hur är det tänkt att det ska genomföras i 
praktiken. 

-  Överensstämmelser eller avvikelser vid intervjuer ska identifieras. 

-  Infoga citat från lärare för att visa resultat och tolkning av data. 

5.6  Etiska ställningstaganden 

Etiska aspekter är av vikt vid alla undersökningar. Det är angeläget att informanter inte 
kan identifieras eller kan utpekas i studien. Problematiken har noga förberetts innan 
intervjun. Intervjupersoner har fått upplysningar om syfte och information om att de kan 
avbryta intervjun efter önskemål. Ärlighet och öppenhet är viktigt i undersökningen.  

Allt deltagande ska vara frivilligt och tillåtelse har skett från informanter.  De ska veta 
syftet med undersökningen, att det är konfidentiellt och visa öppet hur resultatet ska 
användas. Att de positiva effekterna med ökad kunskapssyn överväger de eventuella 
negativa konsekvenser studier mot förmodan medför. 

Individskyddet och etiska övervägande var ett krav vid intervjun. De fyra huvudkraven 
enligt Humanistisk- samhällsvetenskapliga rådet ska genomföras. Det avser 
informations-, samtycke, nyttjande- och konfidentialitetskravet. (Vetenskapsrådet 2008)  
Intervjuns syfte, hur den går till och resultatet ska tydligt informerats till varje 
informant.  Samtycke från informanter  till hur resultatet ska användas.  Fiktiva namn 
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har ska anges på samtliga intervjuer för att inte kunna identifieras av utomstående 
personer.  

5.7  Undersökningens tillförlitlighet 

Forskningsintervjun ska  ses som ett samtal mellan två likställda parter och inte någon 
part dominerar situationen utifrån ett maktperspektiv.  Det är av yttersta vikt att 
intervjuaren inte har ett tolkningsföreträde vid bedömning av intervjuarens svar. Vid 
bedömning av undersökningens tillförlitlighet är de viktigaste begreppen reliabilitet och 
validitet.  Att kunna mäta resultatet samt tillförlitligheten i mätningen.  Mäter man rätt 
saker med det man har avsikt att mäta? Oberoende av olika varianter av empiriska 
undersökningar  och insamling av data ska undersökningen vara giltig och relevant – 
valideringsaspekten. 

Resultaten oberoende av undersökningsvariant eller forskningsansats ska vara valid. 
Undersökningen ska även vara trovärdig och tillförlitlig – reliabel. 

Vad som kan påverka validiteten är vad som kan hänföras till att ställa ledande frågor 
som kan påverka undersökningens kvalitet. Även intervjuarens kroppsspråk, 
antydningar kan påverka svar i den ena eller andra riktningen. 

Emperin ska vara så giltig och relevant att den emperiska datan mäter vad man 
verkligen önskar mäta. Kvalitativa studiet ställer krav på den som utför studien att de 
frågor som ställs anses vara relevanta.  

Studien ska vara förtroendefull och gå att lita på. Den ska vara trovärdig, inga mätfel 
eller missuppfattningar. Att det ska vara uppriktiga svar inte vinklade frågor etc.. 

Det finns en problematik med intervjustudier om de kan anses vara generaliserbara. Där 
resultat kan  överföras och jämföras med andra studier. Där kan man diskutera om all 
empirisk kunskap är giltig för alla platser oavsett tid och plats. Men i hänförbar kontext 
kan problematiken hänvisa till generaliserbarhet och reliabilitet. 

Urvalet av informanter ska vara hänförbart för att få en definition av entreprenörskap i 
gymnasieskolan.  Resultaten ska vara användbara och studien ska bidra med kunskap 
som kan vara användbar i framtiden för utveckling av nya läroplaner eller vara 
användbar för lärare och skolledare i gymnasieskolan i deras framtida arbete. 

Undersökningen har begränsats till två skolor i Västsverige. Ett större urval hade 
möjligtvis lett till ett större säkerhet i slutsatser men tidsaspekten har begränsat. 
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6  Empiri - Resultat 

6.1  Utförda intervjuer 

I detta kapitel redovisas data som insamlats under genomförda intervjuer. De har skett 
på två gymnasieskolor i Västsverige. Intervjuer har skett med 6 lärare, tre på gymnasiets 
handels-och administrationsprogrammet och resterande på ekonomiprogrammet. 
Respondenterna från gymnasieskolorna benämns A (1-3) respektive B (1-3). 

Här riktas fokus på hur lärare undervisar och tolkar ämnet entreprenörskap och hur det 
ska genomföras och undervisas i praktiken.  

Frågeställningarna var: 

   1   Hur definierar Du ämnet entreprenörskap? 

           2   Hur lär man ut detta?  Berätta hur går det till i praktiken? 

               
Undersökningen  består av citat, dialoger, berättelser och beskrivningar av det praktiska 
arbetet.  

Intervjusituationen är relativt komplexa i en given kontext.  I kap 6.3 redovisas 
resultaten. 

  
6.2  Styrdokument i ämnet Entreprenörskap  

 I studiens andra del av empiri ska jag ta reda på vad är den officiella bilden som anges i 
kursen Entreprenörskap. Vilka mål och innehåll ska undervisas i ämnet 
entreprenörskap? Det definieras i följande frågeställning: 

   3.   Finns det någon skillnad mellan din undervisning i ämnet Entreprenörskap    
        och vad som definieras som styrdokument? 
      

6.3  Intervju med lärare på gymnasieskola A: 

1.   Hur definierar du ämnet entreprenörskap? 

På frågan fick jag flera olika svar. Flera lärare kopplade begreppet till positiva lösningar 
som att se möjligheter och tänka på ett annorlunda sätt. Majoriteten kopplade 
entreprenörskap till att utvecklas och lära sig saker. Att ta egna initiativ. Att skapa något 
mervärde - att vara entreprenör. Utbildningen i entreprenörskap ska inte enbart vara 
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traditionell undervisning utan att vara ett verktyg för att kunna lära även efter avslutad 
utbildning. Det ska utveckla den entreprenöriella personen som själv kan utveckla 
kunskap. 

Entreprenörskap kan vara som elev som ser nya lösningar och kan tänka i andra banor. 
Lärare (A1) utvecklade tanken till; 

 ”En entreprenör är någon som startar projekt utan att se problem – bara  
 möjligheter” 

En annan lärare (A2) beskriver entreprenörskap som någon som organiserar, ordnar, 
fixar saker.. 

 ”Att man startar något, ett projekt eller ett företag...” 

Begreppet Entreprenörskap beskrivs vara en form av kreativitet. Elevens förmåga att se 
lösningar, att prova ideér och sedan genomföra dem. Att vara entreprenör definieras av 
en person ”som gör saker” - att få saker utförda. Samma lärare fortsätter: 

  Entreprenörskap  är den som förverkligar och genomför saker. Entreprenörskap 
 är i realiteten den personen som omsätter ideér till praktisk handling. 

En lärare (A3) diskuterade termer av att vara företagsam, att hitta på nya ideér. För en 
lärare innebar begreppet om att utgå från eleven - att hitta elevens inre driv. Jag fick 
även flera svar som att: 

 ”ge eleverna mer självkunskap, att kunna se sina möjligheter att ha förmåga att 
 lösa problem.”  

Eleverna lär sig enligt lärare att själva söka kunskap så att de får självkännedom. Lärare 
(A1) tog fram tanken om att stimulera elevens olika sinnen och ge dem en chans att lära 
sina förmågor. Lärare (A3) sammanfattar begreppet och fortsätter: 

 ”En person som gör något”.  

2.    Hur lär man ut detta? 

Flera  lärare utgick från att det handlade om ”elevaktiviteter” av olika slag. Eleverna 
ska få lära sig genom att göra saker och hitta egna lösningar på problem eller genom 
projekt.  De ska uppmuntras och ta för sig mer och ta ett större initiativ. Kreativitet var 
ett begrepp som flera lyfte fram. 

 Entreprenörskap handlar enligt flera lärare om kreativitet och det innebär att lärare 
ansåg att de måste ha en tillåtande attityd till de idéer och förslag som eleverna kommer 
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med.  Att misslyckas kan vara en  på väg mot något en bättre mer genomtänkt lösning 
av ett problem. 

 Några betonade att det är en aktivitet av något slag som kännetecknar hur man lär ut 
entreprenörskap i skolan.  

 En lärare (A1) uppgav att lärarens förhållningssätt i ämnet påverkar eleverna. Eleverna 
släpps mer fria i projekt och får uppgifter där de får ta reda på fakta på ett självständigt 
sätt. 
 Samma lärare talar om personlig utveckling och lärande; 

 ”Eleverna får jobba genom egna aktiviteter - att ta tag i saker själv - egna  
 initiativ.  Bli engagerade och växa med uppgiften” 

En lärare (A2) utryckte lärandet som; 

 ”Min roll som lärare har förändrats sig från den traditionella    
 kunskapsförmedlaren till att  närma sig en roll som processledare - där jag är mer 
 som coach”. 

 ” Jag visar målet - inte tala vad som ska göras”. 

Lärare (A3) - ” Eleverna blir hela tiden tränade i att ta ansvar, förstå situationen och 
driva något framåt. 

 ”Att pröva på sitt eget entreprenörskap och att skapa en egen lösning på ett  
 problem”. 

Att ge eleverna ledtrådar men för att slutföra uppgiften får de ta reda på resterande 
information själva. Mycket av undervisningen handlar om att lösa reella problem  och 
att utnyttja sitt tänkande. Att leta efter kreativa lösningar. 
Det handlar om en annan typ av handledning eller lärarskap. Att försöka få eleverna att 
utmana sig själva så att de kan prestera mer. (A1) 

  ”  Som lärare går man in och stödjer elever enbart när det behövs handledning” 

Samma lärare fortsätter: 

 ”Ofta sker kunskap genom experimentering och att dra lärdomar av det”. 

En lärare (A2) uttrycker det som: 

 ”Det handlar om mindre föreläsningar och mer uppgifter som de själva får ta reda 
svaren”. 
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3   Finns det någon skillnad mellan din undervisning och hur undervisningen ska  ske 
enligt styrdokument från Skolverket?  

Flertalet anser att undervisningen i stort påvisar stora likheter med syfte och kursmål. 

De ser liten eller ingen skillnad på praktisk undervisning och skolverkets mål. 

En lärare (A1) utryckte sig med: 

 ”Något diffust i i kursens mål men följer i stort skolverkets kursmål”. 

 Det kunde även vara vissa problem vid projektarbeten. En lärare (A2) utryckte det som 
att:  

 ”Kreativa uppgifter kan vara svåra för vissa elever som vill ha mer konkreta 
 uppgifter” 

 ”Många elever behöver stöd för att starta och komma igång vid projekt” 

Flera anser att det gäller att planera undervisningen mot kursens mål. Det kan vara att 
skapa projekt eller uppgifter som förenar mot styrande dokument.  Det kan vara 
uppgifter som är direkt kopplade till mål i projektform  Där kan ingå idéeutveckling, 
riskmoment, patent, marknadsföring, ekonomiska kalkyler, presentationer, utvärdering- 
allt i en större uppgift.  

Flertalet anser att det är viktigt att eleverna kan interagera och lösa uppgifter med 
näringslivet och ge verklighets anknytning. Med autentiska uppgifter finns stora 
möjligheter att klara överförandet av kursmål till praktiken. 

Som en lärare (A3) slutligen avslutar frågan: 

 ” Att jobba med företagslivet  i ett projekt eller uppdrag förenar   
 entreprenörskapets praktik med ämnets centrala innehåll”. 
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6.4  Intervjuer med lärare på gymnasieskola B: 

 Hur definierar du ämnet entreprenörskap? 

Lärare (B1): 

 ”Att skapa kompetenser och kvaliteter för den enskilda eleven för att hänga med i 
 den ekonomiska och sociala föränderliga samhälle som vi lever i” 

Lärare (B2) utryckte det som: 

 ”Ett medel för personlig utveckling” 

Entreprenörskap anses vara att se förmågan att få fram lösningar, ta fram ideér och 
genomföra dem. Att omsätta ideér till handling. Eller som en lärare (B3) utrycker det: 

 ” Entreprenörskap  är förmågan att se nya lösningar, ha nya ideér och att kunna 
 genomföra  dem” 

 En lärare (B1) anser att företagsamhet kan vara ett sätt att öka sitt självförtroende -  Att 
ges möjligheter att tänka nytt och vara företagsam. En av lärarna (B2) ansåg begreppet 
vara att  inte invänta instruktioner utan vara företagsam och tänka själv.  Att agera och 
se nya lösningar. 

 ” Att visa vad man kan, vad man är bra på, vara nyskapande och kreativ”.  

Detta återkom ett flertal gånger vid intervjun. 

 ”Det handlar om ett sätt att lära” 

2.   Hur lär man ut detta? 

En lärare (B1) svarade att samhället har förändrats och individen förväntas skapa en 
anställning och inte ”få” ett arbete. Det krävs ett eget initiativ. Det är likadant med 
undervisningen i skolan. Elever får engagera sig mer för att få kunskap. All information 
är lättillgänglig idag och det förväntas att elever är mer kreativa och söker kunskap. Inte 
enbart lärarledda lektioner. (B1): 

 ”Ett försök att utveckla de personliga egenskaper som ligger till grund för en 
 entreprenör.” 
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En lärare (B2)  uttryckte frågan som;  Ge eleverna nyfikenhet och verktyg så att de kan 
nå sina mål. Så att de kan skapa sina arbetsmetoder och få ett så bra resultat som 
möjligt.  

 ”Försöka få fram elevens drivkraft. De är det som är tanken bakom   
 entreprenörskapet” 

En lärare (B3) diskuterade hur det går till att lära ut entreprenörskap: 

 ” Skapa nyfikenhet  och intresse så att de kan skapa sina egna verktyg”. 

Använd sin egen drivkraft var viktigt att utveckla, ansåg flera istället för att bli 
”matade”  med instruktioner. Visa verktygen för att eleverna ska kunna nå sina mål. 

Flera lärare anser att det handlar om att förbereda eleverna för ett visst mentalt 
handlande och tänkande. Där de har en grund att stå på. 

En lärare (B2) argumenterar för att lära ut ämnet krävs att undervisningen  ger olika 
verktyg för att lära och utvecklas. Att det handlar om att ge elever en självständighet i 
problemlösning, att det går att lära sig på olika sätt att ta fram fakta.  Som läraren (B2) 
utrycker det: 

 ” Att lösa problemet i en process – där de kan lära sig att angripa problemet  på 
 flera sätt”. 

Några lärare anser att lärandet går ut på att skapa möjligheter för ett livslångt lärande – 
att fortsätta utvecklas efter examen. Ett verktyg som kan göra lärandet möjligt efter 
avslutad utbildning. 

En lärare (A1) utryckte frågan som: 

  ”Att skapa verktyg som kan bidra till att skapa en entreprenöriell person.” 

I ämnet Entreprenörskap fungerar inte traditionell undervisning det krävs nya kreativa 
lösningar. 

Lärare (B1) poängterar arbeten i projekt -  det är en form av entreprenörskap. 

En lärare (B3) formulerade slutkommentaren  som; 
  ”Att låta eleven prova och se hur långt tanken når  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 En formulerade sina tankar som att slutprodukten var inte det viktigaste utan att lära sig 
på vägen. 

Lärarskapet  förskjuts från förmedlande av kunskap till villkor för lärande. En lärare 
talade om att skapa större sammanhang för att öka elevernas motivation och utveckling. 
Där lärandet ska vara drivkraften. 

En lärare (B2) vill tydligt understryka att inte ge eleverna för mycket information, inte 
använda passiva undervisningsformer med föreläsningar där de inte känner att det är 
viktigt. Information kan de ta fram själva. 

Lärandet (B3) handlar inte om att överföra sina kunskap från lärare till studenter utan 
något mer övergripande där man kan tala om ett  

 ”Mer fokus på grupparbeten, problemlösning, konkreta uppgifter, brainstorming - 
 metoder som förutsätter att eleven har ett mer öppet sinne.  Där de själva får ta 
 ansvar för sitt eget lärande.” 

En utryckte (B1) i sitt svar; ”  Jag försöker uppmuntra eleverna att arbeta i grupp och att 
lära av varandra  

 ”- där min roll är som en handledare eller coach”. 

 ”Att lära entreprenörskap är en  ”process hos eleverna som inte tar slut utan          
 fortsätter livet där man måste ha förmågan att se möjligheter livet ut” 

Tyngdpunkten på undervisningen ska enligt lärare (B1)  att stödja elevens utveckling till 
att få en egen bild av sina möjligheter. 

 ”Elevens egna aktiviteter är viktiga”. 

 Lärare (B1) beskriver undervisningen som att eleven lär genom egen erfarenhet, egen 
aktivitet, misstag och omedelbar egen erfarenhet. 

 ” Det kan handla om ge instruktioner, yttre ramar för en uppgift eller projekt där 
 eleverna tillåts utveckla kompetenser. Det krävs mycket av handledarskapet”. 

3.  Finns det någon skillnad mellan undervisning i ämnet Entreprenörskap och hur 
undervisningen ska ske enligt styrdokument från Skolverket? 

Det fanns en överensstämmelse mellan lärarna att deras innehåll i undervisningen följde  
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kursplanen och syften. Alla moment behandlas i kursen. 

 Att utbilda i Entreprenörskap är enligt en lärare (B1) 

 ”Det krävs ett annat kursupplägg än traditionell undervisning för att möjliggöra 
 en inlärning som stöder entreprenörskapsprocessen” 

Som en lärare (B2) uttrycker sig: 

  ”Traditionell utbildning sporrar inte till sökande efter möjligheter, risktagning, 
 initiativ eller problemlösning. Här får lärare tänka i nya banor och anpassa 
 sin undervisning” 

 ”Att lära ut entreprenörskap är ett pedagogiskt förhållningssätt. Inte någon  
 speciell metod eller utlärningssystem utan en kompetens eleverna ska försöka 
 utveckla. Min uppgift är att låta alla elever bli delaktiga, lära sig planera och ta 
 ansvar för sin egen utveckling” 

En lärare (B3) visar hur överensstämmelse med mål som ska överföras i 
undervisningen. 

 ”Entreprenörskap för mig är att låta skola och samhälle mötas. Att flytta ut  
 klassrummet i samhället med projekt som gör ett avtryck på eleverna”.  Detta 
 förenar skolans mål med undervisningen i praktiken” 

För att få ett tydligare mönster av svar  sammanställt nyckelord nedanstående tabell  

Bild 3: Översiktlig tabell svar från intervjufrågor 

Definition ämnet 
entreprenörskap

Hur lär man ut 
detta?

Egen 
undervisning/
styrdokument

Skola A, lärare 1 Starta projekt utan att 
se problem

Eleven får arbeta 
självständigt

Undervisning helt i 
linje med syfte och 
kursmål

Skola A, lärare 2 Starta något projekt, 
företag och 
genomföra det

Från traditionell 
kunskapsförmedlare 
till processledare-
coach

Med rätt planering 
överensstämmer 
undervisning

Skola A, lärare 3 En som gör något, 
skapar aktivitet

Eleven får skapa en 
egen lösning på ett 
problem

Formar praktiska 
uppgifter mot 
styrdokument
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Skola B, lärare 1 Skapa kompetenser i 
samhället

Handledarskap. 
Utveckla elevens 
personliga 
egenskaper

Kräver ett annat 
kursupplägg än 
traditionell 
undervisning

Skola B, lärare 2 Ett medel för 
personlig utveckling

Få fram elevens 
drivkraft

Krävs ett 
pedagogiskt 
förhållningssätt

Skola B, lärare 3 Se nya lösningar, nya 
ideér och genomför 
dem

Skapa nyfikenhet 
och intresse så 
eleven kan använda 
egna verktyg för att 
lära

Flyttar ut projekt i 
samhället/
näringslivet
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7  Diskussion och analys  

Syftet med studien är att undersöka hur ämnet entreprenörskap formuleras i skolans 
styrdokument och hur det tolkas av lärare när undervisningen utförs praktiskt i  
klassrummet.  

Vid intervjuundersökningen konkretiseras ämnet Entreprenörskap och beskrivs av lärare 
som att skapa något, att vara företagsam och hitta på nya ideér. Medan en annan lärare 
på annan gymnasieskola diskuterade att stimulera individens egna drivkraft, att lära sig 
se möjligheter och lösa problem. Där det gäller för individen att ta tag i saker skapa 
något med egen kraft. Utifrån detta synsätt utgörs lärarens roll i båda fallen som en 
stödjande, uppmuntrande och närvarande lärare. Lärarens viktigaste uppgift är tydligen 
att skapa förutsättningar för lärande. 

 Samtliga lärare talar om ett problembaserat lärande med stora inslag av kreativitet.  

Det finns en överensstämmelse i att entreprenörskap kan vara många aktiviteter. Det 
klassiska är att tanken enligt flera är att driva företag men entreprenörskap handlar 
uppenbart mer om ett annat förhållningssätt - än att vara företagsam.  
Enligt Petterson,Westlund i Så tänds eldsjälar-  handlar Entreprenörskap mycket om att 
vara kreativ, ta initiativ, lära sig saker, vara självgående. 

Entreprenörskap beskrivs av flera lärare som att ge verktyg och förutsättningar för att 
eleven ska kunna utvecklas. Några diskuterar i termer av att få kunskap där de 
självständigt kan lösa problemställningar.  En lärare berättade om ge eleverna verktyg 
för att lära sig och att se att ett problem kan lösas på flera sätt. En lärare från 
gymnasieskola B skola påvisade vikten av att leda eleverna till att bli bättre på att ta 
egna initiativ.  

Entreprenörskap verkar vara ett tankesätt där det behövs kreativitet och innovation för 
att skapa nya möjligheter eller marknader.  Här framkommer även att vikten av att vara 
flexibel och anpassningsbar i en föränderlig arbetsmarknad.  

Läraren har enligt intervjusvar fortfarande en viktig roll men den handlar inte om att 
förmedla kunskap utan om att eleverna blir uppmärksamma på sina egen inlärning och 
förmåga. 

I traditionell undervisning handlar det om att ge information enligt Gibb.  I 
undersökningen framgår tydligt att undervisningen i entreprenörskap handlar mer om att 
få eleven tar fram information och kunskap för att kunna använda informationen 
konstruktivt och handla därefter. 

Både EU, OECD samt Skolverket beskriver förmågor som är centrala i 
entreprenörskapsutbildning. Det anges initiativförmåga, nytänkande, kreativitet och 
problemlösningsförmåga. 
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Johannisson, Madsén och Wallentin menar att det entreprenöriella lärandet är en process 
mellan människor. 
Petersson och Westlund, i boken Så tänds eldsjälar, menar att detta undervisningssätt 
lyfter fram andra aktiviteter som problemlösning, kreativitet och samarbetsförmåga. 

Det verkar som  entreprenörskap enligt intervjustudie  handlar om att utveckla sin 
personlighet. Den entreprenöriella personen är  någon som är självsäker, positiv, 
flexibel, vågar ta risker, utveckla ideér och organisera. I projekt med 
verklighetsanknytna uppgifter  som är väl anpassat till utbildningen ger eleven en chans 
att prova teori mot praktik.  

Utbildning i entreprenörskap skiljer sig tydligen mot traditionell undervisning. 
Gibb (2005) hävdar i sin forskning att entreprenörskap fokuserar på elevernas aktivitet i 
lärandet. Entreprenörskap kan  anses som en icke-traditionell undervisning.  Denna 
lärandesituation handlar det enligt Gibb om att följa upp möjligheter, om att ta initiativ 
och träna i att vara handlingskraftig. 

Svedberg sammanfattar vad undervisning i entreprenörskap syftar till; Främja 
personliga inre egenskaper som kreativitet, ansvarskänsla och risktagande. Aktiviteter 
baserade på ”learning by doing”, medvetenhet om sitt val till egenföretagande. 
Svedberg  menar att entreprenörskapande kan ses som ett förhållningssätt till lärande,  
där arbetsformerna ska stimulera elevernas självtillit. 

Lärare talar i termer av ge eleverna möjlighet för att kunna lära och utvecklas. 
Både lärare och styrdokument som kursplaner och centrala innehåll anger att 
genomförandet av entreprenörskap ska ske genom ett verklighetsbaserat lärande med 
kreativitetsövningar. 

Flera lärare ansåg att begreppet entreprenörskap handlar om att ta fram det ”egna 
drivet” som finns inom individen. Att skapa de entreprenöriella kompetenserna och ta 
ansvar för sitt eget lärande. Det överensstämmer med flera forskare som Svedberg, Gibb 
och Dewey. 

Undervisning i entreprenörskap beskrivs av lärare i många olika termer eller verktyg för 
att lära. Att arbeta i grupp eller andra samarbetsmetoder är starkt frekventa.  Många 
lärare använder drag av Deweys  learning-by-doing metodik. Lärarna menade att elever 
får prova sig fram och lära sig av sina misstag. Nya erfarenheter som leder till ny 
kunskap.  

Lärare ser sig själva som vägledare, en coach och möjliggörare. Lärarna är företrädare 
för ämneskunskaper och eleverna ses enligt skolverket (2010a)  som ansvarstagande, 
sökande och initiativrika. Målet ska vara att utveckla individen och dess specifika 
kompetenser. 

Lärare anser att deras roll är som en coach som  visar vägen men arbetet på vägen dit tar 
eleverna själva. Det är eleverna som ska vara aktiva. 
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Entreprenöriellt lärande är ett relativt nytt begrepp och för kampen mot den traditionella 
skolningen.  Gibb diskuterar begreppet som ett individanpassat praktikbaserat lärande i 
grupp. 
Dessa ideér har starkt stöd i Deweys progressiva tankar. Utgångspunkten är att 
människor själva måste skapa sin egen kunskap efter förutsättningar och i interaktion 
med sin omvärld.  

I (skolverkets kunskapsöversikt 2010) definieras entreprenörskap som ”en dynamisk 
och social process, där individer, enskilt eller i samarbete identifierar möjligheter och 
gör något med dem för att omforma ideér till praktiska och målinriktade aktiviteter i 
sociala, kulturella eller ekonomiska sammanhang”. 

(Gibb 1993) hävdar i sin forskning att entreprenörskap fokuserar på elevernas aktivitet i 
lärandet. Entreprenörskap kan  anses som en icke-traditionell undervisning.  Denna 
lärandesituation bygger på att lärandet blir en dialog med omvärlden och inlärning av 
kunskap. 

Det finns information i styrdokument om hur undervisning i entreprenörskap ska ske  
beskrivet av Skolverket. I kursplanen beskrivs att eleverna ska arbeta i projektform och 
ges möjlighet att reflektera över sina erfarenheter. Skolan ska förmedla ett 
förhållningssätt som främjar entreprenörskap.  

 Hur ska det förmedlas?  Skolverket ger en beskrivning av entreprenöriellt lärande som 
ska främja entreprenörskap.  Men hur ska det gå till?  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
Det framträder en bild av att skapa möjligheter för eleven att vidga sina vyers att lära 
sig och utvecklas i framtiden. 

Det är tydligt att det finns en förskjutning av inlärning av kunskap från detaljkunskap 
till en förståelse av sammanhang, problemlösning eller annat lärande. Det handlar mer 
om att ta eget ansvarsfullt lärande från passivt handlande till självständighet 

Lärarna eftersträvar att följa mål och innehåll i styrdokument men det är elevernas 
utveckling som är det centrala i undervisningen - inte formell kunskap. Entreprenörskap 
i skolan kan därmed ses som ett verktyg till ett lärande efter sin utbildning. 

Dewey utgår från att det måste finnas ett samband mellan skolan och det verkliga livet. 
Det är elevens egna arbete som utgångspunkten för undervisningen. Där visas elevens 
egna initiativkraft och erfarenhet. 

I stort sett alla informanter hävdar att styrdokument reglerar ämnet entreprenörskap och 
vad ska som undervisas och som följs vid undervisningen.  Här finns en klar 
samstämmighet. 
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8  Slutsats 

Slutsatser från analys och diskussion efter studiens syfte är följande: 

Lärare beskriver och tolkar hur undervisningen ska gå till i praktiken med termer som 
att skapa ansvar, visa samarbetsförmåga, vara kreativ, att ge självförtroende och att ta 
fram elevens ”inre motivation”. 

Eleven ska utveckla generella kompetenser som att se möjligheter, ta initiativ och att 
kunna generera ideér som kan utvecklas och omsätts till praktiken. 

Lärare som utbildar i Entreprenörskap har en flexibel och anpassningsbar undervisning 
och arbetar mer i projektform snarare än läroböcker. De lägger tonvikt på processer och 
samspel i grupper. 

En entreprenörsinriktad lärare är mer av en handledare eller coach än någon som 
föreläser inom sitt ämne. 

Entreprenörskap kan sägas vara ett förhållningssätt till att utveckla något nytt eller 
utveckla något befintligt.  Kursen i ämnet entreprenörskap utvecklar elevens 
entreprenöriella medvetenhet och handlande. Detta sker genom att planera, genomföra 
och utvärdera företagsamma uppgifter eller projekt individuellt eller i grupper.  

 Lärare uppmuntrar elever att söka kunskap på egen hand. Deweys Learning-by-doing 
och hans utbildningsfilosofiska grundtankar lever i hög grad vidare. Där lärandet är en 
process och eleven får prova sina ideér i praktisk handling i samspel med andra. 

Undervisningen har flyttat från klassrummets traditionella katederundervisning till mer 
samarbete med näringslivet. Där uppgifterna är mer verklighetsnära. Undervisningen 
handlar mer om personliga förmågor än mot tidigare traditionella kognitiva kunskaper. 

Lärare i undersökningen är samstämmigt eniga om att de utformar sin undervisning i 
enlighet med styrdokument för ämnet. 

Kortfattat — Entreprenörskapsämnet utvecklar förmågor som att våga ta risker, vara 
kreativ, utveckla ideér och ta initiativ- med andra ord vara en entreprenör! 

8.1  Framtida studier och reflektioner över studien 

Jag har studerat undervisningsmetoder för att lära ut ämnet Entreprenörskap. Ämnet är 
komplicerat och kräver stor skicklighet och erfarenhet av utövaren. Ämnet är 
ämnesöverskridande och kräver både goda ämnes- och specialistkunskaper.  

Undersökningen visar vikten av en upplevelsebaserad utbildning i projektform. 
Samarbete med näringslivet lyfts fram av flera lärare.  
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För att få fram mer kunskap och inspiration hur ämnet kan utföras i praktiken kunde det 
vara intressant att skapa en mötesplats där kunskaper och metoder kan mötas. 
Kan vara en framtida forskningsfråga för lärarutbildningen. 

Några lärare poängterade att det kunde vara problem med de elever som behöver stöd 
eller inte tar till sig arbetsmetoderna. Hur utvecklas den elevgruppen i ett 
entreprenöriellt arbetssätt? 

30



Referenser 

Bryman, (2005). Samhällsvetenskapliga metoder. Stockholm:Liber. 

John Dewey : om reflektivt lärande i skola och samhälle / Sven Hartman, Klas Roth & 
Niclas Rönnström. (2003) 

Europaparlamentet & Europeiska unionens råd. (2006). Europaparlamentet och rådets 
rekommendation av den 18 december 2006 - om nyckelkompetenser 
! för livslångt lärande. Europeiska unionens officiella tidning vol 394/10 9

Gibb, A. (1993) The Enterprise Culture and Education. International small business 
Journal 11(3). 

Johannisson, Bengt, Daniel Hjort & Torsten Madsén, (1997), ”I entreprenörskapets 
tecken: en studie av skolning i förnyelse”,   Stockholm:Fritze 

Nutek. (2008) Entreprenörskap i stort och smått. Lärdomar från det nationella 
entreprenörskapsprogrammet. Stockholm. 

Näringsdepartementet & Utbildningsdepartementet. (2010) Strategi för entreprenörskap 
inom utbildningsområdet - informationsmaterial. http//www.sweden.gov.se/content/1/
c6/12/69/09/22b6e680.pdf 

OECD/CERI. (1989). Towards an ”entreprising" culture: Challenge for education and 
training. 
Educational Monograph no 4. Pris: OECD/CERI. 

Peterson, M. & Westlund, C (2007). Så tänds eldsjälar en introduktion till 
entreprenöriellt lärande.    Stockholm:NUTEK 

Strategi för entreprenörskap inom utbildningsområdet.. (2009). Stockholm: 
Regeringskansliet 

Skolverket. (2010). Skapa och våga - om entreprenörskap i skolan. 
Stockholm:Davidssons Tryckeri AB. 

Skolverket. (2010a)  Entreprenörskap i skolan – en kartläggning.   
Http://www.skolverket.se. 

Skolverket. (2011a). Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för 
gymnasieskolan 2011. Stockholm.Fritzes. 

Skolverket (2010b).  Skapa och våga. Om entreprenörskap i skolan. 
http://www.skolverket.se/SB/d/193/url. 

30

http://www.sweden.gov.se/content/1/c6/12/69/09/22b6e680.pdf
http://www.sweden.gov.se/content/1/c6/12/69/09/22b6e680.pdf


Skolverket. (2014) Läroplaner, ämnesplaner och kursplaner. http://www.skolverket.se/
laroplaner-amnen-kurser. 

Svedberg, G (2007). Entreprenörskapets avtryck i klassrummets praxis. Om lärande i 
gymnasieskolans entreprenörskapsprojekt. Umeå: Doktorsavhandlingar I pedagogiskt 
arbete Nr 15. 

Vartannat jobb automatiseras inom 20 år: utmaningar för Sverige (2014) 
Stockholm: Stiftelsen för strategisk forskning (SSF) 

Vetenskapsrådet. (2008). Forskningsetiska principer inom humanistisk 
samhällsvetenskaplig forskning. http://www.vr.se/se/download/
18.6687454110b3707028800029/HS%5B15%5d.pdf 

30

http://www.vr.se/se/download/18.6687454110b3707028800029/HS%5B15%5d.pdf
http://www.vr.se/se/download/18.6687454110b3707028800029/HS%5B15%5d.pdf

