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Sammanfattning 

Entreprenörskap ska löpa som en röd tråd genom hela utbildningsväsendet menar 
Skolminister Jan Björklund i en av Regeringen framtagen folder Strategi för 
entreprenörskap, (Regeringskansliet 2009). Vi ville därför i vår undersökning se hur det 
används i skolorna och märkte tidigt i studien att det inte finns någon enhetlig 
definition av begreppen entreprenörskap och entreprenöriellt lärande. 

Syftet med denna uppsats har varit att undersöka hur skolledare respektive 
kommunpolitiker väljer att definiera begreppet entreprenöriellt lärande samt 
entreprenörskap i skolan. Det vi undersöker är, dels om det skiljer sig i definieringen 
men även vad entreprenöriellt lärande och entreprenörskap i skolan kan sägas stå för i 
en vidare mening. Vår erfarenhet sett ur lärarnas perspektiv är att begreppen används 
olika i skolorna beroende på vilken kommun man undersöker. Vi vill veta hur 
skolledare och kommunpolitiker definierar samt motiverar begreppen entreprenöriellt 
lärande och entreprenörskap i skolan. Vårt intresse riktades även till att undersöka hur 
samarbete och engagemang mellan skola och kommunpolitiker fungerar i dessa frågor, 
samt hur de ser på lärarnas arbetslivserfarenhet. 

En kvalitativ metod med semistrukturerade intervjuer användes. Resultatet av vår 
studie visar att skolledare i viss mån har ett tydligare förhållningssätt gentemot det 
entreprenöriella lärandet än kommunpolitikerna. Ofta väljer skolledarna att definiera 
det med att eleverna kan förväntas ta ett större ansvar, då deras egen drivkraft väckts 
och motivationen höjts för att de fått vara med och utveckla undervisningen till att bli 
mer individanpassad. Skolledarna menar att lärarna fungerar som handledare i 
elevernas utvecklingsprocess och skapar därmed en större självkännedom som ökar 
självkänslan hos eleverna. Politikerna hade svårare att skilja begreppen åt, deras 
definition av entreprenöriellt lärande kan sägas efterlikna skolledarnas beskrivning av 
entreprenörskap i skolan på flertalet punkter, bland annat att syftet med att använda 
ett entreprenöriellt lärande ska vara att få fram fler egenföretagare något som 
skolledarna underströk att det inte var. 

Vår slutsats är att vi lever i ett paradigmskifte i samhället där ett entreprenöriellt 
lärande är önskvärt. Finns det då ej en klar definition av entreprenöriellt lärande samt 
entreprenörskap såväl på riksdagsnivå som i bland skolledare och kommunpolitiker, 
synes det svårt att genomföra i skolan. 
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Summary 

Entrepreneurship should run like a thread through the whole education system 
accordingly to Jan Björklund, the Swedish minister of  Education, in a leaflet produced 
by the Government Strategy for Entrepreneurship, (Cabinet Office 2009). Therefore 
in our examination we wanted to see how it´s used in schools and noticed early in the 
study that there was no real definition.  
The aim of  this paper was to examine how school leaders and municipal politicians 
choose to define enterprise learning and entrepreneurship in schools. What we are 
investigating, is if  there´s a difference in definition, but also what enterprise learning 
and entrepreneurship in schools means as a pedagogic concept in a wider sense. Our 
conclusion in this study is that it´s differently used in different schools depending on 
where the school is located. We wanted to find out how school leaders and municipal 
politicians chose to define and motivate this pedagogic concept of  enterprise learning 
and entrepreneurship in school. Our interest was also addressed to examine how 
cooperation and engagement between school and municipal politicians work on these 
issues, and how they look upon the teachers' working experience.  

The empiric material was gathered through semi structured interviews. The result 
shows that school leaders to some extent have a clearer approach to enterprise 
learning as a pedagogic concept than municipal politicians. School leaders often 
choose to define the concept to be stimulating the students to develop responsibility, 
because their own drive and motivation is brought to life since the learning process is 
being more individualized. Teachers act as mentors in students progress, thereby 
creating a greater self-knowledge and growing self-esteem of  the students. The 
politicians found it more difficult to distinguish the concepts of  enterprise learning, 
their definition can be said to mimic the school leaders' description of  
entrepreneurship in school on several points, including the purpose of  using an 
enterprise learning to generate more company commences which school leaders 
emphasized that it wasn´t. 

Our conclusion, since we live in a paradigm shift in society where enterprise learning is 
desirable, is that if  there´s not a clear definition of  enterprise learning and 
entrepreneurship at both the parliamentary level and among school leaders and 
municipal politicians, it seems difficult to implement in schools. 
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Abstract 

Syftet med denna uppsats har varit att undersöka hur skolledare respektive 
kommunpolitiker väljer att definiera entreprenöriellt lärande samt entreprenörskap i 
skolan. Det vi undersöker är, dels om det skiljer sig i definieringen men även vad 
entreprenöriellt lärande och entreprenörskap i skolan kan sägas stå för i en vidare 
mening. En kvalitativ metod med semistrukturerade intervjuer användes. 

Resultatet visar att skolledare i viss mån har ett tydligare förhållningssätt gentemot det 
entreprenöriella lärandet än kommunpolitikerna. Politikerna hade svårare att skilja 
begreppen åt, deras definition av entreprenöriellt lärande kan sägas efterlikna 
skolledarnas beskrivning av entreprenörskap i skolan på flertalet punkter, bland annat 
att syftet med att använda ett entreprenöriellt lärande ska vara att få fram fler 
egenföretagare något som skolledarna underströk att det inte var.  

 

Nyckelord 
Entreprenörskap, Entreprenöriellt lärande, Definition, Skola & näringsliv 

 

The aim of  this paper was to examine how school leaders and local politicians choose 
to define enterprise learning and entrepreneurship in schools. What we are 
investigating, is if  there´s a difference in definition, but also what enterprise learning 
and entrepreneurship in schools means as a pedagogic concept in a wider sense. The 
empiric material was gathered through semi structured interviews. 

The result shows that school leaders to some extent have a clearer approach to 
enterprise learning as a pedagogic concept than local politicians. The politicians found 
it more difficult to distinguish the concepts of  enterprise learning, their definition can 
be said to mimic the school leaders' description of  entrepreneurship in school on 
several points, including the purpose of  using an enterprise learning to generate more 
company commences.... which school leaders emphasized that it wasn´t. 
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Förord 

På yrkeslärarutbildningens ena VFU period blev en av oss uppmärksammad på 
begreppet entreprenöriellt lärande. Efter ett yrkesverksamt liv som egenföretagare 
kändes detta klockrent, såhär skulle man lära ut! Efter lite vidareforskning inom ämnet 
stod det klart att fast begreppet funnits ca 10-15 år var det svårt att hitta en definition. 
Både politiker och personalen i skolan verkade se på det på olika vis, även på internet 
var det svårt att hitta en förklaring till vad entreprenöriellt lärande och entreprenörskap 
innebar. 

Ett stort tack vill vi rikta till våra respondenter som så frikostigt delade med sig av sin 
syn på dels vad begreppen betyder för dem men även hur de skulle vilja att det 
fungerade i deras verklighet. Utan er hade det inte blivit så spännande och lärorikt att 
skriva och göra en undersökning om detta!  
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1. Introduktion 

Detta arbete görs som examensuppsats på Yrkeslärarutbildningen på 
Linnéuniversitetet. Då vi båda kommer direkt från arbetslivet med egenföretagande 
som erfarenhet var det befriande att få lära om hur undervisningen numera bör 
bedrivas ute i skolorna. Långt ifrån vår egen erfarenhet av katederundervisning med 
läraren som föreläsare och eleverna som tomma objekt som skulle fyllas med kunskap. 
Under den första VFU:n (Verksamhets Förlagd Undervisning) – visade det sig dock att 
det inte var så stor skillnad som vi hade trott. Mycket av det gamla levde fortfarande 
kvar, det hade lagts till moment som IUP (Individuell Undervisnings Plan), loggbok 
användes ibland och eleverna hade fått fler val av kurser som de fick ta ställning till, 
men fortfarande var läraren en auktoritet och eleverna hade inte så stora möjligheter 
att påverka sitt eget lärande som vi först hade trott. I styrdokumenten, Lpf-94 (2008) 
står det att undervisningen ska individanpassas, att vi lärare ska hjälpa eleverna att 
utveckla sin självkänsla för att få igång deras egen drivkraft och på så sätt öka 
motivationen, samt att: 

”... skolan har uppgiften att till eleverna överföra grundläggande 
värden, förmedla kunskaper och förbereda dem för att arbeta och 
verka i samhället. Skolan skall förmedla sådana mer beständiga 
kunskaper som utgör den gemensamma referensram alla i samhället 
behöver. Eleverna ska kunna orientera sig i en komplex verklighet 
med ett stort informationsflöde och en snabb förändringstakt...” 
(Lpf-94, 2006,s.5) 

 

1.1 Entreprenöriellt lärande 

Under fortsatt funderande på hur lärandet skulle kunna gå till, dök begreppet 
entreprenöriellt lärande upp. Vid nästa VFU hade en av oss turen att få vara på skola 
där man arbetade på detta vis och det fungerade! Nu läste vi litteratur av författarna 
Westlund och Westlund (2010) om hur de definierade begreppen, samt började få ett 
tydligt grepp om vad det innebar, det entreprenöriella lärandet. Det är en sorts 
pedagogik som innebär att man arbetar processorienterat. Entreprenöriellt lärande ska 
sträva mot att skapa entreprenörsbeteende hos eleverna. De ska ta för sig mer, söka 
information med ett kritiskt tänkande och mer styra sitt eget lärande (a.a). Lärarna ska 
inte längre ses som kunskapsförmedlare utan vara handledare eller processledare. De 
ska vara mer osynliga i undervisningen än tidigare, som ett stöd för elevernas egna 
engagemang. För att lärandet i processform ska vara lyckosamt är det viktigt att 
eleverna ges möjlighet till reflektion. Om eleven ges tillfälle till återkommande 
reflektion kan han eller hon synliggöra sin egen läroprocess. Entreprenörsanda innebär 
också att eleverna tränas i att inneha ett lösningsorienterat förhållningssätt snarare än 
att bara se problem. De tränas i att finna lösningar på olika sorters problem i 
undervisningen. En annan viktig faktor för entreprenörsandan är förmågan att 
etablera kontakter med andra människor. (a.a.) 
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1.2 Ingen definition? 

Samtidigt som vi såg att det fanns en hel del skolor som arbetade på detta sätt, fanns 
det de som inte ens visste vad det var. Även om man jobbar på det sättet så är det inte 
säkert att man använder sig av den benämningen. Vi sökte vidare, på Riksdagens 
hemsida där hoppades vi finna en definition, de beskrev egenskaper som vi kände igen 
som entreprenöriellt lärande, som något som skulle hjälpa Sverige att få fler 
egenföretagare, att få fler att vilja starta eget. Men var det verkligen det som det 
entreprenöriella lärandet syftade till? Kanske var vi något på spåren. Kunde det vara så 
att man uppfattar begreppen entreprenöriellt lärande på olika sätt som politiker 
respektive ledare i skolans värld? 
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2. Bakgrund 

I detta kapitel försöker vi sammanfatta det problemområde som vår uppsats hanterar. 
Vi tar upp hur begreppen entreprenörskap och entreprenöriellt lärande definieras i 
litteraturen samt ur ett praktiskt perspektiv. Vi tar även upp begreppen i ett 
internationellt sammanhang samt i förhållande till kunskapsuppdraget i skolan.  

Entreprenöriellt lärande och Entreprenörskap har blivit modeord som används 
kontinuerligt bland politiker och skolledare men som inte tycks ha några enhetliga 
definitioner. Om man söker på entreprenöriellt lärande på Internet exempelvis genom 
sökmotorn Google hänvisas man till John Bauer gymnasiet, där det står följande på 
deras hemsida under länken: Vår pedagogik:  

Vi arbetar med entreprenöriellt lärande som är ett pedagogiskt 
förhållningssätt till dig som elev. Din utveckling och egen potential 
står i fokus och vår roll är att ge dig stöd, verktyg och kunskap för att 
du ska kunna bli allt det du vill. (John Bauergymnasiet se bilaga 6) 

Däremot hittade vi en film från Entris (Entreprenörskap i skolan, en samverkan 
mellan EU, Region Skåne, Företagarna och Malmö Högskola). En film om 
entreprenöriellt lärande och om hur det bedrivs på Selma Lagerlöfs Gymnasiet i 
Landskrona. Lärare och elever vittnar om sin syn på arbetssättet entreprenöriellt 
lärande i positiva ordalag, (www.kfks.se/entris). Nationalencyklopedin har inte någon 
definition alls.  

Entreprenörskap innebär mer än att starta företag menar Westlund och Westlund 
(2010) det handlar inte enbart om att eleverna ska vilja ”starta eget” och bli egna 
företagare. Utan desto mer innebär det att utveckla elevernas inre kvaliteter genom att 
utveckla ett förhållningssätt till lärande som innefattar alla arbetsformer som stimulerar 
elevens självtillit, självkännedom, kreativitet, handlingskraft, samarbets- och 
kommunikationsförmåga. Det här budskapet går inte alltid fram utan det talas bara om 
att starta företag, (a.a). 

Mycket av det som utmärker en bra entreprenör är – förmågan att 
lösa problem, tänka i nya banor, planera sitt arbete och känna ansvar 
för det, samt att lära sig samarbeta med andra – det är också 
egenskaper som studerande på olika nivåer behöver utveckla för att 
klara sina studier och för att bli framgångsrika i vuxenlivet (Westlund 
& Westlund, 2010.) Det personliga ledarskapet är också viktigt, utan 
det riskerar stimulansen i en entreprenörsanda bli tom och bristfällig 
(a.a). I samband med en VFU period på lärarutbildningen, visades en 
DVD-film, (UR,2004) för eleverna i samband med undervisning i 
småföretagande. Eleverna fick se en man som är grundaren av 
Hultsfredsfestivalen, Putte Svensson. En entreprenör som menar: 

”det är ingen skillnad på att driva skolcaféet som jag gjorde när jag 
gick i skolan eller att driva ett stort företag som jag gör nu, det är 
samma tänk. Entreprenörskap i modern mening förekommer i så 
många sammanhang att det är omöjligt att i dag avgränsa en 
entreprenör till en specifik karaktär”, (Svensson, 2004). 
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En entreprenör i vid mening är en företagsam person, ofta i betydelsen 
företagsgrundare. Entreprenörskap kan definieras som ”förmågan att identifiera 
möjligheter och skapa resurser för att ta tillvara möjligheter” menar Johannisson och 
Madsén, (1977,s.84). Ett vanligt drag hos entreprenörer är nyfikenhet, kreativitet, en 
positiv syn på arbete, självständighet, envishet, hängivenhet, optimism och visionärt 
tänkande. Man kan se att entreprenörskap oftast är kopplat till näringslivet och att 
entreprenörskap sker för att det är något i samhället som inte är tillgodosett, (a.a). 
Nationalencyklopedin definierar entreprenörskap som skapande av ny verksamhet i 
konkret handling. Johannisson och Madsén, (1997) menar att steget från barnatro och 
barnasinne till entreprenörskap är egentligen naturligt. Barnet är befriat från många av 
vuxenvärldens sociala och språkliga och tankemässiga begränsningar. Verkligheten blir 
till ”verklighet”, (a.a.s.77). Skolan måste lägga betydligt mer kraft på hur utbildningen 
genomförs och ta tillvara det som skolan strävar efter, barns naturliga drivkraft och 
nyfikenhet, (a.a). Att utbilda för entreprenörskap handlar mer om utbildning i och 
igenom entreprenörskap än om utbildning om entreprenörskap, (a.a). En annan 
författare som har sin utgångspunkt i ett eget misslyckat lärande är Mellander (1991). 
Han menar att den traditionella undervisningsformen med eleverna som blanka 
papper som väntar på att fyllas är förlegad och förutsätter att eleverna i stor grad redan 
känner till och kan relatera, det vill säga har en vuxens referensram till det de ska lära 
sig. Han menar också att utbildning i skolorna idag oftast utgår från fragment av 
kunskap som liksom ett pussel ska länkas samman, då det egentligen vore mer lämpligt 
att utgå från helheten istället för delarna, samt att börja där eleven befinner sig just nu 
kunskapsmässigt (a.a).   

2.1 Nyckelkompetenser 

Som författarna Westlund och Westlund, (2010) menar är det intressant är att 
entreprenörskap och företagaranda identifieras som en nyckelkompetens. Då anses 
den vara viktig, samt att EU rekommenderar medlemsländerna att väva in de åtta 
nyckelkompetenserna (se bilaga 5) i skolreformerna (a.a.). Westlund och Westlund 
(2010) skriver också att entreprenörskap i skolan är ett relativt nytt fenomen, EU:s 
Lissabonstrategi och flera europeiska länders uppmärksamhet på området, visar att 
kunskapsfältet tillgodoser en lång rad behov i vår tid. Även i Norge ges fler och fler 
erbjudande om utbildningar såsom fortbildningar och påbyggnadsutbildningar för 
lärare i entreprenörskap på högskolor och universitet (a.a). 

2.2 Forskning  

Vi har tagit del av en forskningsrapport baserad på ett entreprenörskapsprojekt, en 
processtudie som genomfördes under perioden 2006-2007 av Holmgren och Berglund 
(2007). Rapporten beskriver projektet - Den företagsamma skolan (DFS) vilken 
omfattade dels utveckling och implementering av en utbildning i entreprenörskap, dels 
initiering och uppföljning av kommunövergripande handlingsplaner för 
entreprenörskap i skolan. Studien beskriver hur ett regionalt initiativ kan stödja 
kommuner i deras arbete, och de kommuner som deltar har upparbetade strukturer för 
arbetet. Huvudsyftet med studien är att förmedla ett entreprenöriellt och kreativt 
tankesätt som ska användas i undervisning och kursupplägg och på så sätt få en mer 
ta-för-sig-sam skola (Holmgren & Berglund, 2007). Med entreprenörskap i skolan och 
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där det finns resurser avsatta för att specifikt följa upp, inspirera och påminna finns 
större möjligheter att hålla sin handlingsplan levande, en handlingsplan som kan 
fungera som ett verktyg i arbetet att stimulera entreprenörskap i skolan (a.a.). DFS 
bidrar till att deltagarna numera är mer medvetna om begreppen entreprenörskap och 
entreprenöriellt lärande, (Forum för småföretagsforskning 2009:1). 

2.3 Entreprenörskap i kommande kunskapsuppdrag 

Åtgärder som syftar till att stimulera att entreprenörskap ska genomsyra utbildningen 
på alla nivåer, detta kan vi ta del av i regeringens framtagna material, (Regeringskansliet 
2009, bilaga 4). Ett material som är framtaget speciellt för och om hur skolan ska 
arbeta med entreprenörskap och entreprenöriellt lärande i skolan. Här redovisas vikten 
av att stimulera färdigheter och förmågor som lägger grunden för entreprenörskap 
vilket kommer att betonas i styrdokumenten för grundskolan. Elevernas möjligheter 
att lära grundläggs i kunskapsuppdraget och målet med det är att stimulera elevers 
naturliga nyfikenhet, självförtroende, drivkraft och dess förmåga att fatta beslut, samt 
att lyfta fram andra förmågor som är avgörande för entreprenörskap (a.a.). I Nya 
skollagen GY2011(2010) står det bland annat att betoningen på entreprenörskap är 
stark och ska genomsyra hela gymnasieskolan. Eleverna ska ha möjlighet att fördjupa 
sig i entreprenörskap och företagande inom alla program. Inom vissa program lyfts 
entreprenörskap fram särskilt tydligt (GY2011,2010). 

Möjligheter till fördjupning i entreprenörskap och företagande inom gymnasieskolan 
har föreslagits av Regeringen, (Regeringskansliet 2009), samt ett nytt gymnasieprogram 
i ekonomi som ska förbereda eleverna för att både starta eget företag och för högre 
studier. Kunskaper i juridik, marknadsföring och redovisning är viktiga komponenter i 
en utbildning som är nödvändiga i förutsättningarna för att lyckas som företagare. 
Eleverna måste stimuleras och få arbeta med verklighetsförankrade projekt så de ser 
helheten i framtiden som egen företagare(a.a). Regeringen avser även att ge Skolverket 
i uppdrag att utreda på vilket sätt entreprenörskap kan ingå hantverksprogrammet och 
i handels-och administrationsprogrammet. Yrkesutbildningen knyts närmare 
arbetslivet och företagen, även lärlingsutbildning införs och elever som deltar i 
yrkesutbildning ska få en bättre inblick i företagandet. Elever behöver få en inblick i 
företagandets villkor för att de ska stimuleras att starta egna företag. Ett nära 
samarbete med näringsliv och entreprenörer är därför viktigt för att få intresserade och 
kreativa elever som vill ”starta eget”, (Regeringskansliet 2009). Regeringen har givit 
Skolverket i uppdrag att utveckla och prova ut ett nytt koncept för yrkestävlingar på 
skolnivå för att få eleverna att omsätta idéer till handling, att tro på sina egna 
yrkeskunskaper och att starta företag. Därför bör elever som deltar i yrkesutbildning på 
gymnasienivå få chans att utmana sig själva och i konkurrens med andra tävla i 
yrkesfärdighet.(Regeringskansliet 2009). 

2.4 Nutid 

Det pågår ett visst arbete kring entreprenörskap i skolan i dag, men det finns dock 
ingen samlad bild av hur arbetet bedrivs och vilka resultat som uppnåtts. Regeringen 
har därför givit skolverket i uppgift att kartlägga, analysera och sprida erfarenheter av 
arbetet kring entreprenörskap. I detta arbete förväntas Skolverket ta del av det arbete 
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som bedrivits inom Nutek- verket för näringslivsutveckling, de har 
entreprenörskapsprogram och de internationella erfarenheter som finns inom 
området. I kvalificerad yrkesutbildning genomförs redan i dag utbildningar i 
entreprenörskap i nära samarbete med företrädare för lokala företag och i regional 
samverkan, (Regeringskansliet 2009). Johannisson med fl. (2000), skriver i ett kapitel 
om företagsamhet i skolan och diskuterar vilka faktorer som ligger bakom att politiker 
i flera olika länder gör utredningar och även skriver nationella handlingsprogram om 
entreprenörskap och uttrycker sig  

”Är det ännu en modetrend som skolans folk måste stå ut med?”(a.a. s.8.). 

I en studie gjord av Kristina Brink (2009) tar vi del av hur lärare upplever 
implementeringen av ett nytt arbetssätt då en skola övergår till att arbeta med 
entreprenöriellt lärande. De tog upp fördelar som att arbetssättet skapade fler 
måldiskussioner i arbetslagen, samt att de upplevde att arbetssättet gjorde så att lärarna 
fick en ökad inblick i varandras ämnen. Detta förändrade deras samarbete till det 
bättre, samtidigt upplevdes det som tids- och resurskrävande.  

I budgetpropositionen för 2009 aviserade regeringen sin ambition att entreprenörskap 
ska genomsyra hela utbildningssystemet som en röd tråd, dock nämns ej 
entreprenöriellt lärande som en metod för att uppnå entreprenörskap 
(Regeringskansliet 2009).  

2.5 Sverige – andra länder 

I Sverige har vi i skolan Ung Företagsamhet - UF som vi har tagit efter från USA. 
Johannisson m fl ,(2000) menar att det är populärt bland ungdomar på gymnasiet i dag. 
Om man frågar ungdomarna om hur de tycker det är att arbeta med UF så uttrycker 
de sig att ” det är ju liksom på riktigt”, (Johannisson m.fl. 2000, s.10). USA är före oss i 
utvecklingen inom Ung Företagsamhet och många High Schools driver utbildningar 
som företag. Elever som ska bli byggnadsarbetare producerar hus och blivande 
förskolelärare driver daghem. Forskarna menar att detta ger bättre förutsättningar för 
elevers lärande. Även Kanada och England har långsiktiga program och riktade 
insatser till ungdomar. England och Australien arbetar med företagande och har 
specifika utbildningar inom ämnet. Samtidigt tar Johannisson m fl (2000) upp att 
forskare menar i sin kritik mot både England och Australien att detta med UF (Ung 
Företagsamhet) kan vara ett sätt att försöka maskera ungdomsarbetslösheten. Som de 
uttrycker sig ”sambandet mellan individens egenskaper, nyföretagande och ekonomiskt 
välstånd är egentligen oerhört mycket mer komplext än så” (a.a, s.10). De menar också 
att det stigande intresset för hur skolan bidrar till förnyelse av samhället i allmänhet 
och med att starta nya företag, baseras av mer djupgående samhällsförändringar. 
Kraven vi har i dag på mer flexibilitet ökar vårt behov av handlingskraftigare individer 
(a.a.) 

Autentiskt lärande 

OECD- är en ekonomisk samarbetsorganisation för ett trettiotal industriländer och 
har en mängd olika entreprenörsinitiativ i skolorna i olika länder. Det går inte enbart ut 
på att starta egna företag utan även att skapa centrala kvalifikationer som kreativitet, 
flexibilitet, initiativförmåga, ansvarsförmåga och förmåga att lösa problem, 



7 

Petra Greenster, Ingrid Ninni Peterson 

(Johannisson med fl. 2000). De här kvalifikationerna nås inte enbart genom en 
förändring i det traditionella undervisningsinnehållet, utan kväver att skolarbetet läggs 
upp på ett annat sätt, (a.a.). Därför slog OECD fast att man måste lägga lika stor vikt 
vid skolans arbetsmetoder och processer som till ämnen och innehåll. Inom OECD 
bedriver man utvecklingsprojekt. Mellan 1993-1996 fick åtta länder utveckla 
läroprocesser i vilka eleverna fick vara aktiva problemlösare i sammanhang som 
sträcker sig utanför skolans värld. Eleverna fick lösa verklighetsbaserade problem som 
betyder något för omvärlden och alla medlemsländer, med argument som att bibehålla 
elevens lust att lära och att elever med tanke på alla kvalifikationskrav i arbetslivet skall 
utbildas minst till gymnasienivå, ställer detta krav på ett mer autentiskt lärande. 
Europarådet gjorde 1992 en studie om kravet i den framtida skolan och kom fram till:  

 Man kan dra slutsatsen att barnen är bäst förberedda för livet i det 
europeiska samhället om de är ivriga att fortsätta att lära efter skolan, 
(Johannisson m fl 2000, s.10) 

En uppgift för skolan är därför att fostra till idén om en önskan om livslångt lärande. 
Detta kan uppnås endast om skolan kan göras till en plats dit barnen är ivriga att gå 
(Johannisson m fl 2000). 

2.6 Handlingsprogram 

Under 1990-talet fick skolan allt mer kritik från OECD, skolan måste bli mer 
företagsam.  Näringslivs och teknikutvecklingsverket - Nutek i Sverige lade i juni 2000 
fram ett nationellt handlingsprogram för ungt företagande och företagsamhet på 
uppdrag av Näringsdepartementet. Nuteks viktigaste förslag är att förändra skolans 
läroprocesser. Entreprenörskap och företagsamhet handlar i grunden om lärande. 
Nutek har även tagit fram boken Så tänds eldsjälar, skriven av Westlund och Westlund 
(2010) där de beskriver vilka kompetenser ungdomar behöver i livet och vad som ingår 
i entreprenöriellt lärande. De är tjugotvå stycken kompetenser, (se bild 1).  
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 De här nyckelkompetenserna är grupperade i tre huvudområden. 

1. Personligt ledarskap och självkunskap 

2. Ta-sig-församhet 

3. Förändringskompetensens lärande 

Personligt ledarskap och självkunskap, är den grundläggande delen och berör den 
enskilda människans liv och värld. Personligt ledarskap skapar djup och mening åt de 
övriga delarna, (Westlund & Westlund, 2010). 

Ta-sig-församhet, innefattar som uttrycket antyder kompetens en person har att 
faktiskt ta sig för något och ta en idé från tanke till förverkligande, (Westlund & 
Westlund, 2010). 

Förändringskompetensens och lärande, handlar om kompetensen en människa har 
att bemöta och hantera förändringar. Kompetens att dra lärdom av förändringar och 
kompetens för att lära nytt när det så behövs. Antingen det gäller personliga, lokala 
eller globala förändringar, (Westlund & Westlund, 2010).  

Figur 1. (Godkänt Kopierad ur Så tänds eldsjälar, Westlund & Westlund, 2010 s.40) 
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Entreprenöriellt lärande systematiserar arbetet att nå alla strävansmål i läroplanen. När 
kompetenserna som beskrivs stimuleras dagligen, förbereds eleverna för hur arbetslivet 
ser ut i verkligheten, (Westlund & Westlund, 2010). 

2.7 Omvärldsbevakning 

Pedagogen har en stor uppgift att fylla, bland annat måste de uppfylla syftet med 
omvärldsbevakning, det ska både direkt och indirekt öka elevernas motivation och 
känsla av att ”allt hänger i hop”, att se ett sammanhang (Westlund & Westlund 2010). 
Omvärldsbevakningen kan vara att uppdatera sig om vad som händer inom det egna 
ämnesområdet eller nya utvecklingsmöjligheter. I det entreprenöriella lärandet ska 
pedagogerna visa eleverna på möjligheter och vara förebilder för dem med att gå nya 
vägar och använda information på ett nytt sätt. Lärararbetslaget tar hjälp av varandra 
och planerar tid för omvärldsbevakning (a.a.). 

2.8 Entreprenöriellt lärande 

Lindqvist beskriver att det går även väva in entreprenöriellt lärande i förskolan, för ju 
tidigare barn och ungdomar får lära sig ”tänket” desto mera naturligt blir det, 
(Lindkvist, 2010). Lille Lasse gör sandkakor i sandlådan han är bagaren, Kalle kör 
kakorna på sin trehjuling han är lastbilschaufför, till Lisa som har en affär och är 
butiksägare, som i sin tur säljer kakorna... som Lindkvist (2010) på Fenix 
kunskapscentrum (för Högskolan på hemmaplan), uttryckte sig under ett samtal där vi 
talade om hur de använder sig av entreprenöriellt lärande på skolan. Lindqvist menar 
att det är sent att börja med det entreprenöriella lärandet i gymnasiet. Han menar att 
det går att använda leken i allt vad barn gör, samt gör det entreprenöriella tänkandet 
till en naturlig del i sin förskola, han menar att det är en förberedelse till livet, de lär sig 
tänka själva och öka sin naturliga drivkraft, detta är entreprenöriellt lärande (Lindkvist, 
2010). 

I en dansk studie om vad entreprenöriellt lärande kan sägas innebära, skriven av Bager 
och Löwe (2009), handlar entreprenöriellt lärande om en projektorienterad och 
problemlösande undervisning som är ämnesöverskridande. Eleverna är aktiva och 
läraren fungerar som coach istället för dirigent. En avgörande del av detta är att 
eleverna tränas i att se möjligheter, att utveckla idéer och att pröva i vilken mån de är 
realiserbara (a.a).  

Westlund och Westlund (2010) vill visa skillnader mellan traditionell undervisning och 
entreprenöriellt lärande och vad som karaktäriserar dem. Vi visar i tabell 1 en tolkning 
av Westlund och Westlund (2010) en beskrivning av dessa skillnader: 
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Traditionell Undervisning Entreprenöriellt lärande 

Pedagogens undervisning är i centrum 
genom exempelvis ämnesspecifika 
klassrum. 

Elevens lärande är i centrum med 
exempelvis elevanpassade klassrum, 
medbestämmande 

33444 

Pedagogen styr undervisningen. 

Arbetslag och elever drar upp riktlinjer 
för lärandet. 

Pedagogen har en auktoritär ledarstil. Pedagogen har en personlig auktoritet. 

Eleverna tränas att hitta rätt svar och 
identifiera rätt kunskap. 

Eleverna kommer till insikt om att det 
ofta finns många alternativa svar och 
många vägar till kunskap och 
utveckling. 

Pedagogen ger information. Pedagogen frågar efter information 

Pedagogen är synlig. Pedagogen är ”osynlig”, men ändå 
tillgänglig. 

Innehållsorienterad och 
prestationsorienterad. 

Processorienterad. 

Fokuserar på teorier. Fokuserar på erfarenheter. Tyst 
kunskap. 

Är på ”låtsas” Sker på ”riktigt” 

Fragment. Helhet. 

 
Tabell 1 (Westlund och Westlund, 2010, s.109) 

2.9 Definition politiskt och praktisk 

På riksdagens hemsida (riksdagen.se) finns det framtagna materialet, Strategi för 
entreprenörskap inom utbildningsområdet. Här kan man ta del av hur detta yttrar sig 
politiskt mer exakt, där fann vi att definitionen för vad man lägger i uttrycket 
entreprenöriellt lärande skiljer sig markant mot vad vi har funnit i litteratur av 
Westlund och Westlund (2010), Berglund och Holmgren (2007), Holmberg och 
Wigerstad (2008). Politiskt handlar det mycket om att starta eget företag, 
(Regeringskansliet, 2009). I litteraturen enligt ovan, Westlund och Westlund (2010), 
Berglund och Holmgren (2007), Holmberg och Wigerstad (2008), definieras begreppet 
entreprenöriellt lärande på ett enhetligt sätt vilket innebär att det handlar mer om att 
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eleverna uppmuntras till att utveckla och använda entreprenöriella egenskaper såsom 
kreativitet, ansvarskänsla och nyfikenhet. Att man ska våga lita på sina idéer och kunna 
testa dem kritiskt och praktiskt, om ett positivt förhållningssätt till sin egen förmåga – 
eller rentav, en attityd till livet. Entreprenöriellt lärande handlar om att skapa drivkraft 
och självständighet och därigenom öka motivationen hos eleverna. Egenskaper man 
har lika stor nytta av vare sig man är anställd eller egenföretagare. 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, (Westlund & Westlund 2010, Berglund & Holmgren 2007, Holmberg & 
Wigerstad 2008).  

2.10 Entreprenörskap 

Entreprenörskap i skolan är ett begrepp som troligtvis kommer att bli allt mer synligt i 
skolsammanhang. Från Regeringskansliet kom en folder 2009 ”Strategi för 
entreprenörskap inom utbildningsområdet” Ur den har vi hämtat vi detta citat i 
förordet: 

Vi vill att entreprenörskap ska löpa som en röd tråd genom 
utbildningssystemet och hoppas därför att de som är verksamma 
inom olika delar av utbildningsväsendet ska känna sig inspirerade att 
utveckla undervisningen inom detta område. (Regeringskansliet 2009) 

Regeringen menar att entreprenörskap handlar om att utveckla nya idéer och omsätta 
dessa idéer till något värdeskapande.(Regeringskansliet, 2009). Värdet kan skapas 
likaväl inom offentlig verksamhet som inom föreningsliv och företag. För 
grundskolans del handlar det om synen på kunskap och lärande, hur man i 
undervisningen ska kunna utveckla elevers företagsamma förmågor. För detta behövs 
kompetenser som att se möjligheter, att ta initiativ och omsätta idéer till handling. 
Ambitionen är att entreprenörskap ska löpa som en röd tråd genom hela 
utbildningsväsendet, (Regeringskansliet 2009). 

Alltså står det att läsa i styrdokumenten Lpf  94 (2008) där beskrivs hur vi i skolan ska 
främja ett entreprenöriellt lärande, men på riksdagsnivå definieras begreppet som 
likvärdigt med entreprenörskap. Då handlar det mycket om att starta eget företag och 
inte om att främja de entreprenöriella egenskaperna, 
(riksdagen.se/betänkande2003/04:UBU8). De egenskaperna har man lika stor nytta av 
vare sig man är anställd eller egen företagare, (Johannisson & Madsén 1997). 

Entreprenörskap kan ses som en form av företagsamhet. Människan 
besitter som barn generellt de förmågor som förknippas med 
företagsamhet, nämligen tillitsfullt och engagerat agerande, 
initiativtagande, nyfikenhet, upptäckarglädje, kreativt 
experimenterande med tillvaron, reflektioner över gjorda erfarenheter 
och ständigt sökande efter utmaningar. (Johannisson & Madsén, 
1997,s.19.)  
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3. Syfte och frågeställningar  

Syftet med vår undersökning är att undersöka hur skolledare och politiker ser på 
begreppen entreprenöriellt lärande och entreprenörskap i skolan. Intresset riktar sig 
med andra ord att ta del av såväl skolledares som kommunala politikers syn på, samt 
definition av entreprenöriellt lärande och entreprenörskap. Vi ville även ta del av hur 
de ser på eventuella fördelar och nackdelar med dessa arbetssätt, samt hur samarbete 
och engagemang fungerar mellan skola och kommun, samt om lärarnas 
arbetslivserfarenhet har någon betydelse i sammanhanget. De frågor som vi vill ha svar 
på är:  

 Hur definieras entreprenöriellt lärande av skolledare respektive politiker?  

 Hur definieras entreprenörskap av skolledare respektive politiker? 

 Hur ser motiveringen ut för och emot entreprenöriellt lärande, för skolledare 
respektive politiker? 

 Hur ser motiveringen ut för och emot entreprenörskap, för skolledare 
respektive politiker?  

 Hur fungerar samarbete och engagemang mellan skola och politiker i dessa 
frågor? 

 Hur ser skolledare respektive politiker på lärarnas arbetslivserfarenhet? 
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4. Metod 

I detta avsnitt presenteras val av undersökningsmetod och hur studien har genomförts. 
Här beskrivs också hur inhämtning av informationen och efterarbetet har gått till. 
Dessutom resonerar vi här nedan också kring etiska övervägande och 
undersökningens trovärdighet och tillförlitlighet. Vi gör en kvalitativ undersökning 
med intervjuer av skolledare och politiker. 

4.1 Metodval 

Från början diskuterade vi om vi skulle använda oss av en kvantitativ 
undersökningsmetod. Denna metod gör det möjligt att nå ut och få svar från en större 
undersökningsgrupp. Mängden svar ger kraft till resultatet och möjligheten att 
generalisera sina resultat blir större än vid intervjuundersökningar som oftast omfattar 
ett fåtal personer, (Stukát 2005). Detta var innan vi insåg hur nya de begrepp är som vi 
avser att definiera och diskutera är. 

En fördel med enkätundersökning är att man undviker omedveten styrning 
(intervjuareffekten) och relativt lätt kan bearbeta resultaten statistiskt. Nackdelen med 
enkätundersökning är att risken för bortfall är stor och att frågorna måste formuleras 
omsorgsfullt eftersom inga följdfrågor kan ställas. 

Med anledning av studiens syfte och storleken på den undersökningsgrupp som vi 
avsåg undersöka fann vi inte den kvantitativa metoden med enkätundersökning som 
lämplig. Trost (1997) skriver att det är syftet med undersökningen som bestämmer 
vilken metod som ska användas. Om vi med studien vill få fram siffror är det en 
kvantitativ metod som ska användas. Däremot, om syftet med undersökningen är att 
förstå människors uppfattningar eller resonemang om någonting bör man välja en 
kvalitativ metod. Det vi var intresserade av var hur respondenterna valde att definiera 
begreppen, samt vad de hade för syn på dem. Därför valde vi att göra en 
intervjustudie. 

För att söka svar på de frågeställningar vi ställt oss i denna undersökning har vi gått 
systematiskt till väga och använt oss av ett metodiskt arbetssätt. Vi har valt kvalitativa 
intervjuer som metod för att få så uttömmande svar som möjligt inom ramen för den 
begränsade tid som ges för genomförandet av studien. En kvalitativ intervju är ett 
utmärkt verktyg för att samla in sådan information som är svår att få tag i på annat 
sätt. Enligt Kvale (1997) betraktas kvalitativ forskning som progressiv och känslig för 
människans situation. Som intervjuare förutsätts man föra en empatisk dialog med 
undersökningspersonerna, vilket vi anser att vår undersökningsstrategi med 
ostrukturerade intervjuer uppfyller.  

Ostrukturerade intervjuer innebär att det inte på förhand finns givna svar, utan varje 
intervjupersons svar är unikt och betydelsefullt. För att få någon typ av standardiserad 
form av information i denna undersökning och för att det ska vara lättare att 
sammanställa resultatet av intervjuerna formuleras givna frågor till intervjupersonerna 
som en grund. (Se bilaga 1 och 2). Genom denna grund får så väl respondenter som 
intervjuare möjlighet att utveckla sina svar genom ytterligare frågor för att klargöra 
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innebörd av betydelse. På så vis är intervjuerna en kombination av både strukturerad 
och ostrukturerad karaktär, det vill säga semistrukturerade intervjuer, (Kvale 1997) 

Vi inser svårigheten i att tolka resultaten om vi lämnar för stort utrymme till den 
intervjuade, vilket beaktades i samband med utformningen av intervjufrågorna. Patel 
och Davidsson (2003) beskriver hur forskaren kan använda olika kvalitativa ansatser 
för att bearbeta textmaterialet. Vi har valt att använda en form av fenomenografisk 
analys, vilken är en ansats som i stort innebär att människors uppfattningar om 
någonting studeras och analyseras. I många fall har vi valt att ta med hela citat för att 
förtydliga innebörden i det som sägs. 

4.2 Urval av respondenter 

Vi ville ha ett ändamålsenligt urval av skolledare. Tre av dem är verksamma inom den 
kommunala gymnasieskolan samt en är verksam inom den privata gymnasieskolan. De 
politiker vi intervjuat är aktiva inom kommunen med skolan som arbetsområde. I den 
mån det gick valde vi att intervjua politiker i samma kommun som skolledare, i alla fall 
utom ett gick det bra att genomföra. Detta var på grund av tidsbrist hos vederbörande 
politiker, istället valdes en annan politiker ut, men i en grannkommun. 

Skolledare 

Anders arbetar som rektor på ett kommunalt gymnasium i Småland, har tidigare varit 
lärare. 

Bertil arbetar som rektor vid ett privat gymnasium i Småland, ingen erfarenhet som 
lärare. 

Calle arbetar som rektor på ett kommunalt gymnasium i Småland, erfarenhet av flera 
olika program, både som lärare och rektor. 

David arbetar som rektor på ett kommunalt gymnasium i Skåne, tidigare erfarenhet 
som lärare. 

Politiker 

Erik arbetar som kommunpolitiker med särskilt ansvar för gymnasiet i Småland, 
samma kommun som Anders. Det var här vi blev vidarebefordrade efter att de fått 
frågorna sända till sig.  

Frans arbetar som kommunpolitiker med särskilt ansvar för skolan i en grannkommun 
till Bertil. 

Gustav arbetar kommunpolitiker med särskilt ansvar för gymnasiet i samma kommun 
som Calle. 

Hanna arbetar som kommunpolitiker med särskilt ansvar för skolan i samma kommun 
som David. 
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Vi tog kontakt med våra respondenter via telefon, förklarade vad vi ville göra och efter 
klartecken från dem, sände vi över frågorna per mail innan intervjun verkställdes. 
Detta för att få så genomtänkta svar som möjligt. I ett av fallen blev vi 
vidarebefordrade till en annan politiker i samma kommun, efter att de fått frågorna per 
mail till sig.  

Urvalet av respondenter gjordes med avsikt att få ett så brett underlag som möjligt i 
förhållande till studiens omfattning, därav valde vi rektorer som arbetar inom den 
kommunala såväl som den privata gymnasieskolan. Geografiskt ville vi ha spridning 
därför valdes kommuner både i Småland och Skåne, detta i syfte att öka reliabiliteten.  

4.3 Bearbetning av intervjuer  

Bearbetningen av intervjuerna gjordes omgående direkt efter intervjuerna, genom att 
upptagningen på diktafonen slogs av och på och det som sagts skrevs ner på datorn. 
Intervjun återgavs därmed ordagrant. Personerna avidentifierades. Vår avsikt var att 
bearbeta materialet genom att söka svar på syftes frågorna i tur och ordning. Svaren 
var så vida att vi hade svårigheter med att kategorisera dem i enlighet med vårt 
frågeformulär. Vi läste materialet upprepade gånger med olika infallsvinklar, vilket fick 
till följd att vissa mönster utkristalliserades. 

4.4 Studiens trovärdighet och tillförlitlighet 

I alla undersökningar man gör är det viktigt att vidta de möjliga åtgärder som finns för 
att hålla såväl hög reliabilitet som validitet. Reliabilitet avser vilken noggrannhet som 
kan uppnås genom den undersökningsmetod som används, (Patel & Davidsson 1994). 
Validitet anger om undersökningsmetoden mäter det som man avser att mäta på bästa 
sätt, (a.a.). Mot bakgrund av detta var vi noga med att förbereda våra intervjuer väl och 
formulera frågor som skulle mäta det vi avsåg att mäta. För att nå så hög reliabilitet 
som möjligt har vi använt oss av ljudupptagning med diktafon vid genomförandet av 
intervjuerna. Validiteten i studien kan diskuteras i ljuset av syftet eftersom resultatet av 
våra intervjuer blev rikare innehållsmässigt än förväntat. Efter analys och 
kategorisering där vi gjorde jämförelser och försökte kontrastera respondenternas 
generösa svar blev syftet mer definierat.  

Undersökningsgruppen är begränsad i sitt omfång men samtidigt är den representativ 
för de frågeställningar undersökningen söker svar på. Samma undersökning med andra 
skolledare eller andra politiker skulle kanske ge ett annorlunda resultat. Även 
reliabiliteten kan ifrågasättas med anledning av att våra öppna frågor vid 
intervjutillfällena kan tolkas olika, beroende på egna erfarenheter och olika inställning 
till begreppen. Reliabiliteten kan också påverkas av vår subjektiva tolkning av de svar vi 
fick. Vår tolkning medförde följdfrågor som kanske inte skulle vara desamma i en 
motsvarande situation med andra aktörer. Resultatet är givetvis inte generaliserbart i 
universell mening och säger ingenting om hur andra skolledare och politiker uppfattar 
och tolkar entreprenöriellt lärande och entreprenörskap i skolan som begrepp, men 
utifrån denna studies syfte har vår undersökning relativt hög reliabilitet och validitet.  
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4.5 Etiska överväganden 

Vi har följt de gällande forskningsetiska principerna genom att låta både stad, skolor 
och elever förbli anonyma, vilket vi även informerade respondenterna om, (Johansson 
& Svedner, 2001).  

Alla uppgifterna om och av deltagande personer behandlas och förvaras så att 
identiteten  är helt skyddad. Alltså har vi valt att ge politikerna och skolledarna namn 
från A- H, A-D är skolledare och E-H är politiker, (konfidentialitetskravet), (Patel 
& Davidsson, 1991).  

Allt material som vi får fram används endast i detta arbete, för övrigt hålls den 
skyddad. Resultatet kommer endast att användas för denna studie (nyttjandekravet), 
(Patel & Davidsson, 1991).  

Innan genomförandet av intervjuer och informerades alla involverade om syftet med 
vår undersökning (informationskravet), (Patel & Davidsson, 1991).  

Självklart var det helt frivilligt att medverka i undersökningen och det fanns möjlighet 
att avbryta intervjun eller neka att svara på frågor efter eget val (samtyckeskravet), 
(Patel & Davidsson, 1991).  
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5. Resultat 

I detta kapitel redovisas resultatet från de intervjuer som vi har utfört av 
kommunpolitiker samt skolledare. Respondenternas svar redovisas i sammanfattande 
text och citat. Vi har kategoriserat respondenternas svar på frågorna utifrån de teman 
som utkristalliserat sig vid bearbetning av materialet. Följande rubriker representerar 
dessa teman: 

 Definition av begreppet entreprenöriellt lärande. 

 Definition av begreppet entreprenörskap i skolan. 

 Motivering för och emot entreprenöriellt lärande. 

 Motivering för och emot entreprenörskap i skolan. 

 Synen på samarbete och engagemang. 

 Synen på lärarnas arbetslivserfarenhet. 

5.1 Definition av begreppet entreprenöriellt lärande 

5.1.1 Politiker 

En sorts pedagogik 

Frans definierar det som en sorts pedagogik, och menar att det hjälper till för att skapa 
personer som är kreativa och tänker nytt, att man har ett mer fritt tänkande men att 
det också kan ses som en typ av pedagogik, eller som en lära om företagande. Men vill 
gärna lyfta upp betydelsen för Sverige:  

Det viktigaste är ju att få, och kanske det som Sverige behöver mest av 
allt – att få personer som är kreativa och tänkande som tänker nytt och 
det betyder inte att man måste starta ett företag utan det är ju bra att 
kunna tänka nytt på den arbetsplats som man kommer att vara på i 
framtiden. (Frans) 

Entreprenöriellt lärande = entreprenör?  

Erik anser att definitionen handlar om att vara entreprenör på heltid.  

Definitionen handlar mer om att vara entreprenör på heltid, den 
karaktären har EL, (Erik). 

Hanna menar att entreprenöriellt lärande är processen där man utvecklar de 
egenskaper som ingår i förhållningssättet entreprenörskap.  
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5.1.2 Skolledare 

Eget ansvar 

Skolledare definierar entreprenöriellt lärande som att det handlar om elevens egen 
förmåga att kunna ta initiativ och eget ansvar.  

Det som det handlar om här är elevens egen förmåga, att kunna ta 
initiativ och ta eget ansvar, sin egen ansvarsförmåga. (Anders) 

Får de känna att de utvecklar ett självförtroende och att de kan ta 
ansvar för sitt eget liv så växer de, och då växer de även in i 
ämneskunnandet såväl som personer. (Bertil) 

Kreativ i sitt lärande 

Anders menar att det handlar om att vara kreativ i sitt eget lärande. Han tycker att det 
är ett nytt och intressant tankesätt men tror inte att det är applicerbart på alla elever då 
det är många som inte orkar, inte fixar att få ihop det.  

Det handlar ju om, då för eleven att vara kreativ i sitt lärande, 
(Anders). 

Calle anser också att det handlar om att ta tillvara på elevernas kreativitet. 

Relationsbaserat lärande 

Bertil menar att det främst handlar om att stärka eleverna och deras entreprenöriella 
kompetenser och att arbeta med ett relationsbaserat lärande:  

Att jobbar man med en relationsbaserad inlärning, alltså där man 
skapar en relation, så får man ju eleverna att växa på ett helt annat 
sätt. Än att eleven är en elev... Att kunna ge eleverna verktygen så att 
de själva kan ta reda på kunskapen. Det handlar om att stärka 
eleverna på många olika sätt, både som personer och som individer, 
det är det mest centrala i entreprenöriellt lärande. (Bertil)  

Självkännedom för att skapa drivkraft 

Calle menar också att det handlar om att ta tillvara på elevernas kreativitet och 
påhittighet, att de ska känna sig själva med alla sina kunskaper och kompetenser. Men 
menar samtidigt att det är samma egenskaper som används i ett entreprenörskap men 
att syftet i det entreprenöriella lärandet är något annat, det vill säga att hjälpa eleverna 
till att kunna och våga tro på sin egen förmåga, sin egen drivkraft, inte endast i ett eget 
företagande utan i livet i stort. 

Men entreprenöriellt lärande det är ju något annat, det är ju det där 
med att ta tillvara på elevernas kreativitet och påhittighet och att de 
ska känna sig själva med alla sina kunskaper och kompetenser, 
(Calle). 
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Verklighetsförankring som grund till motivation 

David hänvisar till boken ”Så tänds eldsjälar” (Peterson & Westlund, 2007) och visar 
på att det inte står starta eget någonstans. Utan istället handlar det om att man på 
skolan arbetar med verklighetsförankrade projekt där alla lärarna är engagerade, såväl 
kärnämneslärare som yrkeslärare. Att man genom att göra något på riktigt så får man 
igång elevernas egen drivkraft och motivation: 

då lyckas man kicka igång alla och de flesta var med på båten så att 
säga, det är entreprenöriellt lärande... (David)  

Skillnader i definieringen mellan skolledare och kommunpolitiker:  

När man tittar på de utskrivna intervjuerna blir det tydligt hur noga skolledarna är med 
hur de vill definiera begreppet entreprenöriellt lärande, deras svar varierar mellan två 
och en halv sida till en halv sida. Det blir uppenbart att politikerna inte är lika hemma i 
begreppets betydelse. Vidare kan man se att Bertil och David gärna lyfter konkreta 
exempel för att förtydliga innebörden av begreppet medan politikerna Erik och Hanna 
gärna vill ha det till att det handlar om att utveckla sitt entreprenörskap, något som alla 
skolledare vill förtydliga att det inte gör, utan visa på skillnaden mellan begreppen: 

syftet med entreprenöriellt lärande är ju något helt annat än 
entreprenörskap, men ändå är det samma egenskaper som man 
använder sig av... (Calle) 

för att bli en bra entreprenör- ju mer entreprenöriellt lärande du har 
varit utsatt för- desto bättre entreprenör blir du. De behöver 
varandra...det entreprenöriella lärandet innebär ju att du har koll på 
din inneboende kraft, din initiativförmåga är stor osv, då hittar du nya 
vägar som entreprenör också. Man kan säga att entreprenörskapet 
behöver det entreprenöriella lärandet mer än det entreprenöriella 
lärandet behöver entreprenörskapet...(Anders) 

5.2 Definition av begreppet entreprenörskap i skolan 

5.2.1 Politiker       

Teoretiskt exempel 

En politiker ser det mer som att entreprenörskap i skolan handlar mer om att kunna se 
en modell för hur det kan vara i verkligheten, medan det här djupare ansvarstagandet 
som kan leda till något konkret inte är det man ska göra i skolan: 

Det är mer ett exempel som gärna får vara ett mer teoretiskt 
exempel... Mer som ett experiment för experimentets skull...(Erik) 
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Näringslivet in i skolan 

Samtidigt vill Frans gärna lyfta fram hur viktigt det är att näringslivet kommer in i 
skolan:  

Om näringslivet i Sverige vill att vi i skolan ska lära våra elever om att 
kunna starta företag och om entreprenörskap på det viset så tror jag 
att näringslivet måste komma in i skolan. (Frans) 

Ett förhållningssätt 

Hanna uttrycker sin syn på entreprenörskap i skolan såhär:  

Många gånger sätts likhetstecken mellan entreprenörskap och 
företagande. Mer korrekt, enligt mitt sätt att se det, vore 
företagsamhet, men det täcker inte ordets hela betydelse. För mig är 
entreprenörskap ett förhållningssätt - en stark känsla av egenmakt och 
en lika stark drivkraft att utnyttja denna, lust att lära, undersöka, se 
sammanhang, prova nya vägar, förmåga att leda och entusiasmera 
andra. En entreprenör är en person som ser till att saker 
händer.(Hanna)  

Gustav vill istället framhålla att det inte är några direkta skillnader mellan begreppen 
utan att de går hand i hand:  

Finns det några skillnader mellan begreppen entreprenöriellt lärande 
och entreprenörskap i skolan, nej det tror jag inte, nej det går absolut 
hand i hand. (Gustav)  

5.2.2 Skolledare: 

Ung Företagsamhet, UF 

Anders lyfter fram UF (ung företagsamhet) i sin definition, att det handlar om att 
starta ett eget företag, vilket görs i trean på vissa program: 

Där startar man då ett eget företag under det tredje året och då får 
man arbeta väldigt självständigt. Då krävs det verkligen initiativkraft 
och egen aktivitet för att köra igång sitt eget företag. (Anders) 

Bertil menar att med entreprenörskap i skolan då är man mer inne på en metod, att 
skapa något konkret:  

Det blir en del av de många pusselbitarna som krävs för att kanske 
göra något mer specifikt. Entreprenörskap är mer något man kan ta 
på, det blir en produkt. (Bertil) 

Starta eget företag 

Calle ser det som att det handlar om att starta något som i slutändan genererar pengar 
i jämförelse med entreprenöriellt lärande som inte alls handlar om det utan mer om 
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påhittighet och kunskap. Medan David ger i sin analys en mer politisk hållning, tagen 
från skolplanen från 2008:  

Fler elever skall ges möjlighet att prova på att driva företag och där är 
den politiska synen på entreprenörskap, starta eget, alltså driva 
företag, så där är deras uppdrag då, sen har du då samverkan mellan 
skola och arbetsliv som skall utvecklas så att alla elever får insikt i och 
erfarenhet av arbetslivets förutsättningar och uppgifter, moderna 
lärlingsutbildningar knutna till företag skall skapas på gymnasiet. Det 
är det politiska entreprenörskapet, jag kan bara summera det med 
”starta eget”. (David) 

Beredskap inför framtiden 

Samtidigt vill David ha definitionen till att det handlar om att förbereda eleven för ett 
livslångt lärande i ett föränderligt samhälle. Där kunskaper tillkommer i olika former så 
vi måste utveckla elevens beredskap inför framtiden:  

Då är det så att vi ska utveckla beredskapen inför framtiden, 
förståelsen för kunskapens relativitet och förmågan till dynamiskt 
tänkande. De ska få en sådan grund för livslångt lärande att de har 
beredskap för den omställning som krävs när betingelse i arbetslivet 
och samhällsliv förändras. (David) 

Skillnader i definieringen mellan skolledare och kommunpolitiker  

Skolledarna anser att entreprenörskap i skolan är något mer konkret, som bara pågår 
ibland men att entreprenöriellt lärande kan man låta genomsyra hela ens undervisning 
och människosyn. Som Calle uttrycker det:  

Entreprenöriellt lärande måste ju vara det som ska komma först 
eftersom det är ju det man börjar med redan när man är liten, man 
startar ju inte ett företag när man är fem år. Man börjar ju med 
lärandet och sen fortsätter ju det hela vägen. Sen kommer ju 
entreprenörskapet då som ett resultat utav det här sättet att undervisa. 
Man kan ju inte växa upp utan det lärandet och sen när man kommer 
upp till gymnasiet helt plötsligt starta ung företagsamhet om de inte 
ens vet vad det handlar om, alltså man har ju inte lärt sig det sättet att 
tänka. (Calle) 

Politikerna anser mest som Erik att det handlar om att lära sig djupgående om 
entreprenörskapet, att problematisera under en längre tid. Hanna vill ha 
entreprenörskapet till ett förhållningssätt till skillnad mot Frans som anser: 

Jag tycker mer att det här med entreprenörskap är mer ett resultat av 
det andra, entreprenöriellt lärande kan man mer kalla en pedagogik, 
att man får eleverna att skapa själva, kreativitet osv, entreprenörskap 
är mer resultatet av det.(Frans) 

Samtidigt lyfter Frans betydelsen av hur värdefulla de entreprenöriella egenskaperna är, 
det vill säga självkännedom, motivation, kreativitet, drivkraft och så vidare, även för en 
arbetsgivare.  
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5.3 Motivering för och emot entreprenöriellt lärande 

5.3.1 Fördelar med entreprenöriellt lärande 

Förutsättningarna förändras 

Politiker Frans ser stora fördelar med det entreprenöriella lärandet, eftersom vi 
förmodligen inte kommer producera produker i samma utsträckning som innan 
eftersom det är billigare i andra länder samt av robotar. Istället är det viktigaste att 
kunna tänka ut nästa grej som någon annan kan massproducera som blir viktigt:  

Viktigast? Ja det blir ju det entreprenöriella lärandet i så fall, för om 
man förstår lite mer om hur man lär sig och hur man kommer vidare 
så blir ju entreprenörskap ingenting...(Frans)  

Även politiker Hanna lyfter betydelsen av de effekter som det entreprenöriella lärandet 
leder till: 

Det självförtroende och mod att våga prova egna och nya vägar som 
detta arbetssätt ger är en framgångsfaktor i det postmoderna 
samhället. Ett samhälle där förutsättningar förändras oerhört fort 
behöver medborgare som förmår tänka nytt och annorlunda, brett och 
ibland till och med snett! (Hanna) 

Nationalekonomiskt försvarbart 

Skolledarna vill gärna visa hur oekonomiskt det är av ett samhälle att försöka slipa bort 
de medfödda egenskaperna som lust, nyfikenhet och initiativförmåga. Ett samhälle där 
förutsättningar förändras oerhört fort behöver medborgare som förmår tänka nytt och 
innovativt. Eftersom när eleverna sedan ska ut i ett arbetsliv finns det krav på dem att 
de ska vara självgående och kreativa. De talar om ett svek mot de skolduktiga som 
förmår anpassa sig och prestera enligt den form som skolan påvisar. Samtidigt har vi 
då även svikit de elever som inte förmår att prestera enligt den modell som skolan 
påbjuder, då de eleverna som vill göra på sitt eget sätt bara blir ett problem för skolan, 
eftersom de inte inordnar sig i systemet.  

De här ungarna blir ofta ett problem för skolan med olika former av 
asocialt beteende som symptom. De är inte sällan högt begåvade på 
ett eller flera områden och att vi inte lyckas ge dem rätt stimulans och 
adekvata utmaningar att utveckla sin potential är naturligtvis väldigt 
sorgligt för dem och deras familjer. Samhällsekonomiskt är det en 
katastrof eftersom vi sannolikt lyckats mala sönder en del av 
morgondagens spetskompetens till en grupp människor som är 
överrepresenterade vad gäller en mängd destruktiva beteenden. 
(Hanna) 

Tänker man då rent nationalekonomiskt – att man ska få ut så mycket 
som möjligt av varje elev – då ska man också peka på de 
möjligheterna. Helt oberoende av vilket program eleven går på, vi får 
ju inte ta död på elevernas egen initiativförmåga o kreativitet! Får man 
utveckla det så vet man ju inte vart det slutar...(Anders) 
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Personlig utveckling 

Calle och Bertil menar på att det entreprenöriella lärandet är så viktigt för att det 
genomsyrar hela ens personliga utveckling, att det handlar om att eleverna ska tro på 
sig själva och sina ideér, att de ska våga ta tag i saker och inte bara vänta tills någon 
säger till.  

Medan det entreprenöriella lärandet mer handlar om ens personliga 
utveckling, visst utvecklar man sig och sin ”ta för sig-samhet” i 
entreprenörskapet men det är en mer hel personlig utveckling som 
ryms i det entreprenöriella lärandet... (Bertil) 

En kommunpolitiker berättar att de gjort en omfattande undersökning i kommunen av 
femteklassare och har då funnit att det är det som händer där, genom en upplevelse i 
femteklass, som kan bli avgörande för vad ungdomarnas framtid, vad de väljer i sina 
framtida yrkesval. Han menar att det entreprenöriella lärandet senast ska börja i 
årskurs fem (Gustav).   

Ofta kan man härleda det till en eller annan upplevelse i femte klass, 
det har vi kunnat se här, då har vi sagt att låt oss börja i femte klass 
då, (Gustav).  

”På riktigt” 

David vill förespråka att man måste göra uppgifterna ”på riktigt”, att skapa en riktig 
uppgift inom sitt arbetsområde där eleverna har ett konkret mål. Att man genom att 
arbeta på detta vis, skapar ett entreprenöriellt klimat där eleverna växer och deras 
motivation lockas fram.  

De har en uppgift inom sitt arbetsområde där de har ett mål där de då 
ska ta fram och ställa ut till exempel ett antal brudbuketter på en 
riktig mässa. Då lockar man ju fram helt andra saker. Dels måste de ju 
börja beräkna vad kostar det här? Då når du helt andra saker, vi hade 
ju bland annat kärnämneslärare och lärare med flera olika 
kompetenser runt omkring och eleverna har ett mål som de konkret 
arbetar mot. (David) 

5.3.2 Nackdelar med entreprenöriellt lärande 

I princip är det ingen av våra respondenter som talar om någon negativ effekt av ett 
entreprenöriellt lärande utan alla är mer eller mindre positiva.  
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5.4 Motivering för och emot entreprenörskap i skolan  

5.4.1 Fördelar med entreprenörskap i skolan 

Positiva effekter även på andra program 

Enligt Anders är det positivt med det nya gymnasiegemensamma ämnet 
Entreprenörskap som kommer nu på 100 p, (GY 2011), han tror att det kan få positiva 
effekter även på de andra programmen:  

Här på gymnasiet är man långt efter, som jag ser det. Men nu tvingas 
vi ju med för eftersom jag vet att det kommer med som ett ämne 
entreprenörskap i hantverksprogrammet. (Anders) 

Calle är också positiv men berättar att de på hans skola inte arbetar med det nu men 
ser fram emot att det blir ett eget ämne, han tror att det blir så p.g.a. att vi har ett 
högerstyre nu politiskt i landet:  

Det kommer nog därifrån att man ska lära barnen tidigt att man ska 
bli företagare och det är bra för Sverige och att det sen har utvecklats 
till att det blir ett entreprenöriellt lärande. För det måste man ju 
nämligen ha för att få fram entreprenörer som startar företag som 
tjänar pengar. (Calle) 

5.4.2 Nackdelar med entreprenörskap i skolan 

Kurs vid sidan om 

Däremot är David mindre positiv, mycket beroende på att de redan arbetar med 
mycket praktik och verklighet från arbetslivet:  

Men på en skola där vi har så mycket praktik som vi har och mycket 
APU och så mycket verklighet från arbetslivet så blir det konstlat för 
oss, vi behöver snarare ha riktiga övningar, alltså inte en kurs vid 
sidan om. Det är därför jag vänder mig mot den kursen som nu ges i 
förslaget från regeringen. (David) 

Bara en trend? 

Även politiker Frans ser vissa bekymmer med att sätta entreprenörskap som ämne, han 
är rädd för att man bara ska följa en trend, dessutom ser han svårigheter i att ha det 
som ämne:  

Jag menar – är det verkligen ett ämne? Är det inte resultatet av andra 
ämnen och av pedagogiken man använder? Alltså man kan ju inte 
vara entreprenör utan ett innehåll...(Frans) 
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Näringslivet måste in i skolan 

Vidare så ser han vissa bekymmer med att ha lärare som undervisar i ett ämne som de 
inte själva behärskar till fullo. Han menar att de flesta som nu arbetar inom skolan inte 
har någon som helst egen erfarenhet som entreprenörer eller egenföretagare. När de 
utbildade sig till lärare var de inte intresserade av att starta ett företag, hur ska de då 
kunna undervisa inom ämnet? Alltså måste näringslivet komma in i skolan om 
näringslivet vill ha elever som startar egna företag:  

När näringslivet tittar in i skolan så ser man ju att de som arbetar i 
skolan är kanske inte de som i första hand har tänkt sig att starta ett 
företag och sen så ber de våra lärare att de ska lära våra elever om hur 
man startar ett företag, det är ju en krock redan där. Om näringslivet i 
Sverige vill att vi i skolan ska lära våra elever om att kunna starta 
företag och om entreprenörskap på det viset så tror jag att näringslivet 
måste komma in i skolan. (Frans) 

Inget skolämne 

Även Hanna vänder sig emot att ha entreprenörskap som ämne eftersom hon ser det 
som att man föds med entreprenörskap inom sig, det kan utvecklas och man kan lära 
sig av livet men det finns ju ingen manual, hon menar alltså:  

Entreprenörskap är inte ett skolämne utan ett förhållningssätt, 
entreprenöriellt lärande är processen där man utvecklar de egenskaper 
som ingår i förhållningssättet. (Hanna) 

 5.5 Samarbete och engagemang 

5.5.1 Förändringsmotstånd 

Våra respondenter berättar ofta om ett visst motstånd, både till att implementera ett 
nytt arbetssätt men även till att locka fram engagemanget hos politiker, skolledare och 
lärare. Detta är beroende av vem du frågar. Dels synes det som att vi har en lärarkår 
som består av 55+ vilket David informerade om, de hade gjort en hälsoundersökning 
och det visade sig att det var över 70 stycken på deras skola. Detta innebär att det finns 
en viss stabilitet, samtidigt ett förändringsmotstånd:  

När vi får in unga friska lärare hos oss som vill förändra, som vill 
prova nytt så har vi den här stabiliteten bland dom som har varit här 
länge, kom nu inte med en massa nyheter här och så rättar de till dem 
eller så slutar de. Så antingen blir de nya lärarna lillgamla och gör som 
de gamla alltid gjort eller så lämnar de skolan. Det är den utmaningen 
vi har. (David) 

Svårt att få till ett ämnesövergripande arbete mellan lärare 

David berättar om hur det var innan programskolan kom till, om hur uppdelat och 
begränsat det var mellan yrkesskolan och studieförberedande linjer. Sen 1993 kom 
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programskolan och då blev det 750 poäng kärnämnen, svenska, matematik och 
engelska, vilket innebar att det kom till fler lärare men fortfarande från lärarvärlden. 
Uppdelningen var fortfarande kvar, en kärnämnesskola och en yrkesskola. Lärarna 
hade ingen kontakt sinsemellan och sågs ofta först när det var klasskonferens frampå 
hösten, vilket är en enorm skillnad mot idag då lärarna arbetar i arbetslag och det har 
blivit ett naturligt inslag. Samtidigt ser han problem med att få till det här 
ämnesövergripande arbetet i verkligheten, systemet med nationella prov och även 
mycket beroende på hur betygen sätts:  

Men som läroplanen ser ut, det talas om strävansmålen, det talas om 
att elever ska uppleva helheter men fortfarande sätts betygen kursvis 
och när du sätter betygen kursvis då ser många lärare att det är ett 
betyg på dom, hur många IG de får och hur många VG de får och 
dom fokuserar på det. Ibland kan det vara så att i synnerhet när det 
finns nationella prov, vi hinner inte samverka just nu för vi måste göra 
det och det och det för annars klarar inte eleverna det nationella 
provet. Det är då ett hinder i sig, så systemet är lite motsägelsefullt 
tycker jag. (David) 

Politiska svängningar 

Vidare berättar David att politiken styr och ställer, vart fjärde år har det inom den 
kommunen svängt, när det är borgerligt är det på ett vis och så vidare. Att då som 
skola kunna erbjuda en stabil utveckling är inte alltid så lätt: 

Då säger den ene vart 4:e år, låt tusen blommor blomma och så säger 
nästa, nu gör vi så här, och ni ska gå i takt... (David) 

Politiker Hanna önskar att ansvariga politiker och tjänstemän tog ett större ansvar:  

Jag hoppas innerligt att ansvariga politiker och tjänstemän ska våga 
tro på den enskilda människans möjlighet och vilja forma sitt liv, och 
genomför reformer och inför incitament som underlättar en utveckling 
mot en skola där individen och hennes personliga utveckling står i 
fokus! (Hanna) 

Lärare = föreläsare? 

Calle framhåller att det är skillnad på lärare i de olika stadierna, han menar att lärarna 
ska ta tillvara på elevernas egna idéer vilket inte alla lärare är så bekväma med:  

Jag tror att lärarna i de yngre åldrarna och förskollärare är mycket 
bättre på detta, att ta tillvara barnens vilda idéer som då är 
entreprenörskap, så det entreprenöriella lärandet ska man nog 
uppmuntra mer då redan tidigt. Syftet är något helt annat än 
entreprenörskap men ändå är det samma egenskaper som man 
använder sig av... Lärarna här i gymnasiet är ju mer förstenade många 
av dom, de är ju föreläsare.(Calle) 

Calle betonar även betydelsen av lärarnas inställning, att det är viktigt att de har varit 
ute i arbetslivet och sett verkligheten: 

De har ju ett sätt att se, de ser ju mer på helheten och är medvetna om 
vart eleverna ska efter skolan ut i arbetslivet. Dom som aldrig har 
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jobbat någon annanstans, stackars dom som inte gjort något annat än 
att ha varit lärare och kanske har föräldrar som varit lärare. Dom är ju 
livsfarliga, de har ju bara varit i klassrummet hela livet. (Calle) 

Mycket prat och lite verkstad 

Politiker Gustav tycker att det är för mycket prat och för lite verkstad:  

Alltså entreprenöriellt lärande och entreprenörskap är ju sånt som alla 
politiker pratar om och har pratat om i de senaste tre regeringarna 
liksom. Man känner liksom att det inte händer så mycket, man kör in 
någon kurs i gymnasieskolan och så tycker man att det är jättebra 
med det. (Gustav) 

Företagssamarbete 

Gustav och Frans tycker även att ibland kan samarbetet med företagen gå lite trögt 
eftersom de tycker att det tar mycket tid med elever och praktikanter, han skulle istället 
vilja se ett större engagemang och att företagen öppnade upp sig och samarbetar på ett 
mer strukturerat sätt med skolan:  

Om man säger att man i framtiden har svårt att rekrytera villig 
arbetskraft så måste de nog börja med att få bort fördomar om hur det 
är att jobba på industri eller teknikindustri till exempel. Tror att det 
kan vara en del av entreprenöriellt lärande i skolan. (Gustav) 

Samtidigt så tror jag vi behöver bjuda in näringslivet mer för att 
lärarna inte är experter på entreprenörskap – de är experter på 
annat..Det är ju en förutsättning...utan näringslivet blir ju skolan 
ingenting. Ska man stå och tala om att så och så gör de utanför, då är 
det bättre de kommer in och berättar, som såna här inspiratörer, yngre 
personer som har startat företag, det är ju populärt, det ger ju 
jättemycket...någon att identifiera sig med...(Frans) 

Bristande kommunikation mellan handledaren och läraren 

Politiker Erik vill ha lärare som är mer kompetenta i frågan, så att de har lättare för att 
föra den dialogen som behövs med handledaren, att man som lärare förstår vad 
arbetslivet kräver: 

Jag tror att det finns brister i kommunikationen mellan de som är 
handledare och skolan. Det gäller att lärare har kompetens att föra 
den dialogen, den samverkan som gör att det blir rätt nivå på arbetet. 
(Erik) 

5.6 Synen på lärarnas arbetslivserfarenhet 

Något som kommit upp är det här med lärarnas arbetslivserfarenhet, är det verkligen 
bra att utbilda sig till lärare utan att ha varit i någon annan verklighet innan, 
arbetslivsmässigt? Som Calle uttrycker det:  
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Kärnämneslärarna har inte så stor förståelse för det, det är ju elakt att 
säga så men det är faktiskt så. De vet ju inte alls hur det är att vara ute 
i arbetslivet. Här är det oftast så att eleverna gillar sin karaktärsämnes 
lärare mer för de kan fråga om hur det är i olika situationer och får 
verklighetsförankrade svar. (Calle) 

Eller politiker Gustav som också hoppas på att de förändringar som kommer nu i 
skolan, att de ska ge en mer realistisk lärarkår som faktiskt varit ute i arbetslivet till 
skillnad från de som tycker att skolan ska skärmas av:  

På ena gymnasiet här, har vi en hel del tekniklärare som då kommer 
från att ha arbetat på företag och andra sysselsättningar, där märker vi 
ju att dom får ju bättre resultat. En del har ju till och med den 
inställningen att skolan skall skärmas av och att det inte ska invävas 
så tidigt. (Gustav) 



29 

Petra Greenster, Ingrid Ninni Peterson 

6. Diskussion 

I detta kapitel redovisas diskussionen kring våra frågor och de svar som våra 
respondenter givit oss, vilket även innefattar en personlig tolkning och värdering. Vi 
uppfattar det som viktigt att försöka klargöra varför och hur olika tolkningar av dessa 
två begrepp, entreprenörskap och entreprenöriellt lärande kan hindra utvecklingen. 
Nedan diskuteras följande: 

 Definition av begreppet entreprenöriellt lärande. 

 Definition av begreppet entreprenörskap i skolan. 

 Motivering för och emot entreprenöriellt lärande. 

 Motivering för och emot entreprenörskap i skolan. 

 Synen på samarbete och engagemang. 

 Synen på lärarnas arbetslivserfarenhet. 

 6.1 Definitionen av entreprenöriellt lärande 

Skillnaderna mellan hur våra respondenter valde att definiera entreprenöriellt lärande 
och hur vi läst att det definieras (Westlund & Westlund, 2010) var störst när vi 
jämförde politikernas definition med bokens. Däremot var de flesta skolledare mer 
orienterade inom området. Begreppet är relativt nytt – dock står det i vår läroplan att 
vi som lärare ska arbeta och sträva för att ett entreprenöriellt lärande ska ske. 

 Den värld eleven möter i skolan och det arbete eleven deltar i skall 
förbereda för livet efter skolan. Skolan skall stärka elevernas tro på sig 
själva och ge dem framtidstro. (Lpf94, 2006:24, s. 6).  

Skolan skall sträva efter flexibla lösningar för organisation, kursutbud 
och arbetsformer. Skolan skall eftersträva ett bra samarbete med 
arbetslivet, (Lpf 94, 2006:24, s.7). 

Nutek lade i juni 2000 fram ett nationellt handlingsprogram för ungt företagande och 
företagsamhet (Nutek, 2000) på uppdrag av Näringsdepartementet. Då var Nuteks 
viktigaste förslag att förändra skolans läroprocesser. Så okunniga om begreppets 
innebörd som politikerna var, och då menar vi att eftersom det används inom 
läroplanen (Lpf  94, 2008) kan man förvänta sig att politiker ska känna till de 
grundläggande betydelserna, är det inte orimligt att anta att det inte arbetas aktivt för 
att nå dessa mål. Snarare motarbetas initiativ i denna riktning inom många kommuner 
på grund av okunskap vilket blev tydligt under vår VFU under vår utbildning. 
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 6.2 Definitionen av entreprenörskap i skolan 

Att definiera entreprenörskap i skolan var något som verkade mer välbekant än 
entreprenöriellt lärande för politikerna. Dock valde en del av politikerna att se det som 
något helt utan verklighetsförankring, vilket i sig talar helt emot de definitioner som 
gjordes av skolledarna, Ung Företagsamhet, Westlund och Westlund (2010) där man 
snarare trycker på betydelsen av att det är ”på riktigt”. Även OECD påtalar vikten av 
att skapa projekt där eleverna får vara problemlösare i verkliga projekt. Dock 
definierade många av våra respondenter entreprenörskap i skolan till att det handlade 
om att starta eget företag, eller att bli rustad till att klara av det i framtiden, att ha en 
beredskap inför det. 

Även här hade skolledarna fler och mer målande definitioner, flera av dem tog upp att 
entreprenörskap i skolan var något konkret, något som man exempelvis producerade.   

6.3 Motivation för och emot entreprenöriellt lärande 

Det entreprenöriella lärandet, oavsett val av definition av begreppet, lyftes fram som 
något fullständigt nödvändigt, inte minst nationalekonomiskt, av både politiker och 
skolledare, eftersom annars missar vi som land kanske vår spetskompetens inom 
flertalet områden men även för att få till ett mer modernt och individualiserat 
förhållningssätt på våra skolor. Dessutom främjar detta arbetssättet även våra elevers 
personliga utveckling, vilket vi pedagoger även ser som en stor fördel.  

6.4 Motivation för och emot entreprenörskap i skolan 

Delade meningar råder hos våra respondenter angående det gymnasiegemensamma 
ämnet Entreprenörskap som nu ska introduceras på 100p (GY2011). Som fördelar 
nämns den tvingande effekten som det för med sig för de skolor som inte arbetar alls 
med denna biten (Calle). Nackdelarna däremot ses som att det blir ett ämne, är det 
verkligen ett ämne? Kanske att det snarare är ett resultat av en pedagogik, inte ett eget 
ämne i sig, risken finns att det dessutom ska läras ut av lärare som aldrig själva varit i 
en entreprenörs roll i verkligheten (Frans), utan att det kan bli som en bricka i ett spel 
utan egentlig mening (Frans, David). Istället för att ta sig an utmaningen att göra om 
hela undervisningssituationen genom att exempelvis börja arbeta mer entreprenöriellt 
och bygga långsiktigt startar man en kurs i gymnasiet så kan man bocka av det och 
säga att nu har vi entreprenörskap i skolan...(a.a, a.a.). 
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Figur 2 av Kurt Johansson (2010) 

Snabb förändringstakt 

Idag har vi en allt snabbare förändringstakt i samhället, alltså kan det som är värdefullt 
att kunna idag vara värdelöst imorgon. Då blir det viktigare att ge eleverna verktygen 
för att klara av att ta reda på det som de behöver veta. Kanske behöver de bara 
använda kunskapen en gång och aldrig igen, då blir själva letandet viktigare än 
kunskapen i sig, eftersom den ständigt förnyas. Man ska vara självgående och flexibel, 
därför behöver eleverna ett bra självförtroende, men samtidigt en stor självkännedom. 
(Westlund & Westlund, 2010, David). Man kan fundera på hur väl vår nuvarande skola 
matchar dessa krav? Kanske i vissa kommuner men mindre i andra. 

6.5 Samarbete och engagemang 

Politiska växlingar  

Den politiska styrningen med svängningarna det innebär, ibland så tätt som vart fjärde 
år omöjliggör en stabil utveckling för våra skolor. Istället ska hjulet byggas om varje 
gång vilket självklart skapar en frustration som så småningom ebbar ut i någon form 
av bristande handlingskraft (David). En oberoende skolpolitik skulle förhindra detta, 
istället skulle utvecklingen av ett entreprenöriellt lärande och entreprenörskap i skolan 
gynnas (a.a). 
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Sen framkom det att vår lärarkår består av många lärare i åldern 55+ vilket i sig skapar 
en viss stabilitet men som all stabilitet även en viss ovilja till förändring och 
utveckling... (David). 

Styrdokumenten säger 

Vi har en läroplan som vill mycket men samtidigt andra styrdokument som dikterar 
hur betygen ska sättas (Holmlund & Levin, 2008), samt nationella prov, vilket gör det 
omöjligt att leva upp till de mål som står i läroplanen Lpf94 (2008) med samverkan 
och ämnesövergripande arbete. Som skolledare David uttryckte det: 

Ibland kan det vara så att i synnerhet när det finns nationella prov, vi 
hinner inte samverka just nu för vi måste göra det och det och det för 
annars klarar inte eleverna det nationella provet. Det är då ett hinder i 
sig, så systemet är lite motsägelsefullt tycker jag. (David) 

Skolans och näringslivets samarbete 

Skolan måste samarbeta med näringslivet och kunna kräva att näringslivet öppnar upp 
för elever med praktikplatser, studiebesök och ”prova på dagar” (Frans). Viktigt är att 
skolan samarbetar med näringslivet för att få engagerade elever som vill lära sig (a.a). 
Många företagare tycker att det är besvärligt och krävande att öppna sina företag för 
skolan, men hur ska man då kunna utbilda den kompetenta personal som företagen 
söker om eleverna inte kan få se en verklighet och förstå, samt kunna sätta allt i ett 
sammanhang (Frans). Något som man reflekterar över är: vad är skolan utan 
näringslivet? Har vi inte ett bra samarbete mellan skolan och näringslivet blir skolan 
bara en transportsträcka utan substans mellan verkligheten och framtiden. 

6.6 Synen på lärarnas arbetslivserfarenhet 

Lärarutbildningen måste kanske förändras, kanske ha ett krav på lärarna att de ska ha 
haft ett annat yrke som flera av våra respondenter uttrycker det, (Frans, Gustav, Calle, 
och Erik). Skolan behöver lära sig av näringslivet att saker och ting måste hända och 
att det inte går att hänga med i vår snabba utveckling om allt ska gå i snigelfart. De 
berättar om hur skolledarna skyller på lärarna – att de är inskränkta och lever i en 
skyddad värld så de inte förstår omvärldens krav (David, Calle, Gustav och Frans). 
Eller att det beror på vilken regering som styr och att direktiven till skolan hela tiden 
förändras genom regeringsskiften, (David). En enig skolpolitik måste bli verklighet, 
men hur ska det kunna utformas? 

Flera politiker och skolledare uttrycker att man ska börja med entreprenöriellt lärande 
och entreprenörskap redan i förskolan, för att ta tillvara barns naturliga nyfikenhet och 
drivkraft som alla barn har. De menar att det är för sent med entreprenörskap i skolan 
på gymnasienivå om man inte tidigare blivit medveten om sin egen drivkraft, sin egen 
inneboende kreativitet (Calle, Gustav, Frans, Anders, Erik och Hanna). En 
kommunpolitiker berättar att de gjort en omfattande undersökning i kommunen av 
femteklassare och har då funnit att det är det som händer där, genom en upplevelse i 
femteklass, som blir avgörande för vad ungdomarna väljer i sina framtida yrkesval. 
Han menar att det entreprenöriella lärandet senast ska börja i årskurs fem...(Gustav)   
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Pedagoger måste vara entreprenörer för att lyckas som lärare. Skolledare ska utbildas 
till att inspirera sin personal, de måste själva bli entreprenörer... (Johannisson & 
Madsén, 2000).  

Vi tror att synen på en ny skola är ett måste, samt att vi ska sluta att jämföra med hur 
det var när vi själva gick i skolan, vi måste inse att vi lever i en ny tid med otroliga 
möjligheter och utmaningar som går till spillo om vi förlorar ungdomarnas drivkraft 
och engagemang. Som skolan ser ut i dag är vissa ungdomar passiva, många är också 
knäckta av att de inte orkar, eller vet hur de ska kunna ta sig ur passiviteten (Westlund 
& Westlund, 2010). De vet inte varför de ska göra si eller så, och kan inte ta till sig 
meningen med det. Där tror vi pedagoger det entreprenöriella lärandet har en viktig 
roll att fylla. 

Stora skillnader i användandet  

Under undersökningens gång har vi uppmärksammat att skillnaderna är stora 
angående användandet av det entreprenöriella lärandet samt entreprenörskap i skolan, 
mycket beroende på var i landet man bor. Vissa skolor arbetar mycket på detta vis, 
andra lite, samtidigt är okunskapen stor, somliga skolor vet inte alls vad det är. Man 
kan fundera på om det faktum att pedagogiska forskare hellre använder sig av uttryck 
som skolutveckling, professionalism, pedagogiskt samtal för att beteckna fenomen 
som med ett annat ord kunnat kallas entreprenörskap i skolan har med den olikheten 
att göra, (Berg, 2003). Eller det faktum att skolan mer och mer liknar andra 
organisationer inom samhället, inte minst inom näringslivet, vilket inte är något som 
behöver ha lett till att skolan automatiskt blivit mer entreprenöriell, (Löwstedt, 1999). 
Är då entreprenöriellt lärande detsamma som entreprenörskap i skolan, eller ska det 
definieras på olika vis? Eller är det så att definitionen av ett fenomen ibland är mer 
tvetydig än fenomenet självt? Finns det en politisk definition av begreppen och en 
annan definiering i skolans värld? Det var som något en av våra respondenter 
(skolledare David) uttryckte det:  

Det är det politiska entreprenörskapet, jag kan bara summera det med 
”starta eget”.(David) 

Nytt material från regeringen 

Vi har använt oss av regeringens broschyr som tagits fram av alliansen och som nu 
ligger till grund för den nya skollagen Gy2011, 2010. Om detta kommer till stånd vet 
vi inte ännu, det vet vi först efter valet i höst, det är något som vi känner av i 
intervjuerna med skolledarna, de är avvaktande och hänvisar till den tidigare planerade 
GY07 som de lade ner så mycket tid och pengar på som sen inte blev av på grund av 
regeringsskiftet. Därför väntar de på regeringsbeslut på detta. Samtidigt har det börjat 
hända saker nu, med tanke på regeringens framtagna material (Regeringskansliet 2009) 
som är framtagen speciellt för hur skolan ska arbeta med entreprenörskap och 
entreprenöriellt lärande i skolan. Vi får hoppas att detta leder till den utveckling som är 
avgörande för hur våra barn ska klara av sin skolgång och även sin framtida 
yrkesverksamhet så det inte blir så som Johannisson m fl. (2000) menar:  

”Är det ännu en modetrend som skolans folk måste stå ut med?” (a.a. s.8) 

För det är en ny verklighet i dag jämfört med bara för 30 år sen och kraven ser 
annorlunda ut, kraven vi har idag på mer flexibilitet ökar vårt behov av 
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handlingskraftigare individer, Johannisson m fl (2000) menar även att man inte når den 
här utvecklingen enbart genom en förändring i det traditionella 
undervisningsinnehållet, utan att hela skolarbetet måste läggas upp på ett annat sätt. 
Även OECD har slagit fast att man måste lägga lika stor vikt vid skolans 
arbetsmetoder och processer som till ämnen och innehåll. 

Även föräldragenerationen måste ta sitt ansvar och sluta skylla på skolan och 
samhället, (Westlund & Westlund, 2010). Vår generation har skapat vad vi har nu och 
ska ta ansvar för det. Mycket skapas av medias syn på människan och dess 
prestationer, medias och teknikens framsteg har lett till att ungdomar lever helt 
annorlunda än generationer före 1970-talet gjorde, som hade en helt annan stabilitet i 
vuxenvärlden som inte existerar i dag. Föräldrar ska fortfarande vara förebilder för sina 
barn, (Peterson & Westlund, 2010) 

Ändå har vi upplevt att svaren på våra frågeställningar visar på ett stort engagemang 
både bland kommunpolitiker och skolledare. De vill att våra elever ska få med sig det 
som vi vill kalla för det entreprenöriella lärandet, oavsett hur de väljer att definiera 
begreppen entreprenörskap och entreprenöriellt lärande. De uttrycker en önskan om 
att eleverna ska vara motiverade och självständiga med egen drivkraft. Eleverna ska ha 
en god självkänsla samt ha utvecklat en större självkännedom när de lämnar skolan. 
Våra respondenter vill att eleverna är positiva till sina framtidsmöjligheter och  har en 
önskan att fortsätta sitt lärande. Våra respondenter lyfte även lärarnas 
arbetslivserfarenhet som något fullständigt nödvändigt för att ett entreprenöriellt 
lärande eller entreprenörskap ska kunna äga rum. Detta var något vi själva tidigare ej 
lagt så stor vikt vid men självklart är det en av hörnstenarna när man vill skapa ett 
entreprenöriellt klimat i skolan. Det anser vi är hoppingivande. Vi ser med tillförsikt på 
framtiden i skolans värld och hoppas att denna studie är ett litet steg på väg i rätt 
riktning. 

Jämförelsestudier 

En framtida studie som vi skulle vilja se är att man jämför hur man som elev tar till sig 
det entreprenöriella lärandet när det kommer först på gymnasiet, om man inte tidigare 
arbetat i skolan på detta vis. För att jämföra med om man exempelvis haft den 
pedagogiken med sig hela vägen. Blir det någon skillnad på till exempel elevens 
motivation, ansvarstagande och handlingskraft? Detta för att se betydelsen av 
tidpunkten, när blir det avgörande för elevernas ork och lust att lära?  

Det skulle även vara intressant att som jämförande studie om ca 10 år se om skolledare 
och kommunpolitiker har kunnat enas om vad entreprenöriellt lärande och 
entreprenörskap i skolan egentligen står för? 
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BILAGA 1 (antal sidor:1) 

Intervjufrågor till Skolledare: 

 

1. Berätta och definiera hur ni ser på entreprenöriellt lärande i skolan? 

 

2. Berätta och definiera hur ser ni på entreprenörskap i skolan? 

 

3. Vad tycker ni karaktäriserar skillnaden mellan entreprenöriellt lärande och 
entreprenörskap? 

  

4. Tror ni att eleverna behöver lära sig båda delar? Vilket av dessa är viktigast? Om det 
ena är viktigare, varför är det så? 

 

5. Är det som ni ser nödvändigt att de lär sig se skillnader och nyttan med dem? 

 

6. Hur görs det i så fall? kan ni berätta tillvägagångssättet och beskriva hur man bör 
arbeta med det? 

 

7. Hur arbetar ni i er skola för att främja det entreprenöriella lärandet/ 
entreprenörskap?  

 

8. Vilket tror ni att det är det bästa sättet att arbeta för att få eleverna motiverade i 
dessa frågor? 
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BILAGA 2 (antal sidor: 1) 

Intervjufrågor till politiker: 

1. Berätta och definiera hur ni ser på entreprenöriellt lärande i skolan? 

 

2. Berätta och definiera hur ser ni på entreprenörskap i skolan? 

 

3. Vad tycker ni karaktäriserar skillnaden mellan entreprenöriellt lärande och 
entreprenörskap? 

  

4. Tror ni att eleverna behöver lära sig båda delar? Vilket av dessa är viktigast? Om det 
ena är viktigare, varför är det så? 

 

5. Är det som ni ser nödvändigt att de lär sig se skillnader och nyttan med dem? 
Varför? 

 

6. Hur görs det i så fall? kan ni berätta tillvägagångssättet och beskriva hur man bör 
arbeta med det? 

 

7. Hur tycker ni att skolorna ska arbeta för att främja det entreprenöriella lärandet/ 
entreprenörskap?  

 

8. Vilket tror ni att det är det bästa sättet att arbeta för att få eleverna motiverade i 
dessa frågor? 
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BILAGA 3 (antal sidor: 1) 

 

Svar från Utbildningsministern  

 
Hej Ingrid och Petra,  
 
Utbildningsminister Jan Björklund vill tacka för ert brev. Har bett mig, en av hans 
medarbetare i den politiska staben, att skriva tillbaka till er.  
 
Regeringen har inte definierat varken entreprenörskap eller entreprenöriellt lärande i 
skolan. Jag har därför ingen möjlighet besvara andra än er sjunde fråga där svaret kan 
läsas i Strategi för entreprenörskap inom utbildningsområdet som ni hittar på 
http://www.sweden.gov.se/sb/d/11359/a/126909  
 
Med vänliga hälsningar  
 
Erik Scheller  
Departementsledningen  
Utbildningsdepartementet  
08-405 19 31 | 070-221 94 93  
erik.scheller@education.ministry.se | regeringen.se/utbildning 

 

http://www.sweden.gov.se/sb/d/11359/a/126909
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BILAGA 4 (antal sidor: 11)  

Strategi för entreprenörskap inom utbildningsområdet 
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Förord  

 

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.  

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.  

Vi vill att entreprenörskap ska löpa som en röd tråd genom utbildningssystemet och hoppas därför 
att de som är verksamma inom olika delar av utbildningsväsendet ska känna sig inspirerade att 
utveckla undervisningen inom detta område.  

Stockholm 25 maj 2009  

 

 

Jan Björklund Lars Leijonborg Maud Olofsson  

Utbildningsminister Högskole- och forskningsminister Näringsminister  
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tbildning som inspirerar till entreprenörskap kan bidra till att fler unga människor kan och vill 
starta och driva företag. Fler företag som bygger på nya idéer är viktigt för att öka sysselsättningen, 
för att förstärka utvecklingskraften i hela Sverige och för att stärka Sveriges konkurrenskraft i en 
alltmer globaliserad värld. 
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Entreprenörskap och företagande hänger nära samman. Entreprenörskap handlar om att utveckla 
nya idéer och att omsätta dessa idéer till något värdeskapande. Värdet kan skapas i företag, i offentlig 
verksamhet och i föreningslivet.  

Många ungdomar skulle kunna tänka sig att starta ett företag men tvekar eftersom de inte vet hur 
man gör eller för att de inte vågar satsa på en egen idé. Utbildning i entreprenörskap bör bidra till att 
unga utvecklar kunskaper som krävs för att starta och driva företag. Utbildning i entreprenörskap kan 
också bidra till att stimulera ungas kreativitet och idérikedom.  

 

Entreprenöriella kompetenser ökar individens möjligheter att starta och driva företag. Kompetenser 
så som att se möjligheter, att ta initiativ och att omsätta idéer till handling är även värdefulla för 
individen och för samhället i vidare bemärkelse. Dessa kompetenser efterfrågas av arbetsgivare och 
utbildning i entreprenörskap kan på så sätt bidra till att unga lättare etablerar sig på arbetsmarknaden.  

Andra entreprenöriella kompetenser så som att lära sig att lösa problem, planera sitt arbete och att 
samarbeta med andra kan även bidra till att unga mer framgångsrikt genomför sina studier.  

 

Utbildning i entreprenörskap kan innefatta specifika kunskaper som krävs för att starta och driva ett 
företag, till exempel företagsekonomi och affärsplanering.Utbildning i entreprenörskap kan också 
innehålla mer generella kompetenser som är användbara även utanför företagsvärlden, till exempel 
projektledning och riskhantering.Att utbilda entreprenörer innebär också att inspirera till kreativitet 
och till viljan att ta eget ansvar för att nå ett mål.  

Utbildningsväsendet har en viktig funktion att fylla för att ungdomar ska utveckla de kunskaper, 
kompetenser och förhållningssätt som behövs för att de själva eller tillsammans med andra ska kunna 
förverkliga sina idéer och omsätta dessa i ekonomiska, sociala eller kulturella sammanhang.  
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Utbildningsväsendet behöver även samarbeta med entreprenörer inom näringsliv, kulturliv och ideella 
organisationer för att lärare och elever ska bli inspirerade.  

 

 

 

Regeringen anser att entreprenörskap ska löpa som en röd tråd genom hela utbildningssystemet. Mot 
bakgrund av att det är en större andel unga män än unga kvinnor som startar eget företag är det 
särskilt angeläget att främja flickors och unga kvinnors entreprenörskap. Olika aspekter av 
entreprenörskap är mer relevanta i vissa delar av utbildningssystemet än i andra. Grunden för att 
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utveckla ett entreprenöriellt förhållningssätt läggs tidigt genom att till exempel flickors och pojkars 
nyfikenhet, kreativitet, självförtroende och förmåga att fatta beslut stimuleras.  

Inom gymnasieskolan och den eftergymnasiala utbildningen är det rimligt att i större utsträckning 
betona de särskilda kunskaper och kompetenser som krävs för att starta och driva företag. På 
högskolenivå kan entreprenörskapsutbildning handla om såväl teoretiska som praktiska studier av 
hela processen från att pröva en idés kommersiella bärkraft till att etablera ett företag på marknaden. 
Högre utbildning i entreprenörskap kan också, mera generellt, förbereda studenterna för arbete med 
förändringsprocesser i större såväl som mindre organisationer, i privat såväl som offentlig sektor.  

För närvarande planeras omfattande reformer av svenskt utbildningsväsende i syfte att höja kvaliteten 
och förbättra anpassningen till arbetsmarknadens behov. Genom att framhäva skolans 
kunskapsuppdrag och genom närmare samarbete med arbetslivet ska ungdomar ges bättre 
förutsättningar att möta morgondagens utmaningar.  

Inom det europeiska samarbetet har flera initiativ tagits för att entreprenörskap ska få större 
genomslag inom utbildningsområdet. Exempelvis lyfts entreprenörskap fram som en av åtta 
nyckelkompetenser för livslångt lärande. Regeringens utgångspunkt i denna strategi är att 
entreprenörskap är en viktig angelägenhet för både skolor och för myndigheter inom 
utbildningsområdet. Regeringen anser att det är viktigt att erfarenheter från andra länder tas tillvara i 
det fortsatta arbetet.  
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Nedan beskrivs åtgärder som syftar till att stimulera att entreprenörskap ska genomsyra utbildningen 
på alla nivåer:  

1. Vikten av att stimulera färdigheter och förmågor som lägger grunden för entreprenörskap kommer 
att betonas i styrdokumenten för grundskolan  

Kunskapsuppdraget lägger grunden för elevernas framtida möjligheter i livet. Grundskolan ska även 
stimulera elevers nyfikenhet, självförtroende och förmåga att fatta beslut, och på andra sätt lyfta fram 
färdigheter som är avgörande för entreprenörskap. Vid en kommande översyn av läroplanen för 
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grundskolan avser regeringen att förstärka detta. Regeringen avser även att i samband med framtida 
uppdrag låta Statens Skolverk överväga hur detta kan behandlas i relevanta kursplaner.  

2. Entreprenörskap lyfts fram i styrdokumenten för gymnasieskolan  

Vid en kommande översyn av läroplanen för gymnasieskolan avser regeringen att framhålla 
betydelsen av entreprenörskap. Regeringen avser även att i samband med framtida uppdrag låta 
Skolverket överväga hur entreprenörskap kan behandlas i relevanta kursplaner för gymnasieskolan.  

3. Större möjligheter till fördjupning i entreprenörskap och företagande inom gymnasieskolan  

Regeringen har föreslagit riksdagen att ett nytt gymnasieprogram med inriktning mot ekonomi införs. 
Programmet ska förbereda eleverna för både högre studier och eget företagande. Kunskaper i juridik, 
marknadsföring och redovisning är viktiga komponenter i en utbildning som kan öka 
förutsättningarna att lyckas som företagare. Det är också viktigt att elever stimuleras till nytänkande 
och praktiskt får pröva företagande. Regeringen avser även att ge Skolverket i uppdrag att utreda på 
vilket sätt entreprenörskap kan ingå hantverksprogrammet och i handels-och administrations-
programmet.  

4. Den gymnasiala yrkesutbildningen knyts närmare arbetslivet och företagen. Lärlingsutbildning 
införs och elever som deltar i yrkesutbildning ges bättre inblick i företagandets villkor  

Elever behöver ges inblick i företagandets villkor för att fler unga ska stimuleras att starta egna 
företag. Detta underlättas av ett nära samarbete med näringsliv och entreprenörer. Arbetsplatsförlagt 
lärande kommer att utgöra ett viktigt inslag i den framtida gymnasiala yrkesutbildningen. Hösten 
2008 inleddes en försöksverksamhet med lärlingsutbildning där minst hälften av utbildningen 
förläggs till en arbetsplats. Regeringen avser att införa en gymnasieexamen och ett avslutande 
gymnasiearbete. Inom den gymnasiala yrkesutbildningen kan lämpliga uppgifter för gymnasiearbetet 
utarbetas i nära samarbete med arbetslivet. Det kan till exempel innebära att eleverna ges chans att 
pröva sitt yrkeskunnande i företagsliknande arbetsformer.  

 

5. Ett nytt koncept för yrkestävlingar på skolnivå bör utvecklas  

Att omsätta idéer till handling, att tro på sina egna yrkeskunskaper och att starta företag kräver både 
mod och uthållighet. Därför bör elever som deltar i yrkesutbildning på gymnasienivå få chans att 
utmana sig själva och i konkurrens med andra tävla i yrkesfärdighet. Regeringen har givit Skolverket i 
uppdrag att utveckla och prova ut ett nytt koncept för yrkestävlingar på skolnivå. Detta arbete ska 
genomföras efter samråd med Youth Skills Sweden, den svenska organisationen för yrkeslandslaget. 
Skolverket ska till regeringen redovisa kostnadskalkyler och förslag på hur yrkestävlingar på skolnivå 
kan genomföras på försök. Skolverket ska också redovisa hur försöket kan utvärderas.  

6. Stöd till skolor för att stimulera arbetet om entreprenörskap  

Regeringen har givit Skolverket i uppdrag att stödja och stimulera arbete inom entrepre-
nörskapsområdet. Det kan till exempel handla om att främja samarbetet med arbetslivet, erbjuda 
kompetensutveckling, underlätta erfarenhetsutbyte och fördela utvecklingsmedel.  

7. Kartläggning av det arbete som pågår inom grund- och gymnasieskola när det gäller 
entreprenörskap  
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Redan idag pågår visst arbete kring entreprenörskap i skolan. Det finns dock ingen samlad bild av hur 
arbetet bedrivs och vilka resultat som uppnåtts, t.ex. i vilken utsträckning arbetet har bidragit till ökat 
entreprenörskap. Regeringen har därför givit Skolverket i uppdrag att kartlägga, analysera och sprida 
erfarenheter av huvudmännens arbete kring entreprenörskap. I detta arbete förväntas Skolverket dels 
ta del av det arbete som bedrivits inom Nuteks entreprenörskapsprogram, dels ta del av inter-
nationella erfarenheter inom området.  

8. Kartläggning och analys av arbetet kring entreprenörskap inom eftergymnasial yrkesutbildning 
utanför högskolan  

I kvalificerad yrkesutbildning genomförs redan idag entreprenörskapsutbildningar i nära samarbete 
med företrädare för lokala företag och i regional samverkan. Kartläggning och analys av dessa 
utbildningar samt erfarenhetsutbyte både nationellt och internationellt, kan bidra till att fler 
anordnare inspireras till ytterligare utveckling inom området. Särskilt intressant är om det går att se i 
vilken utsträckning utbildningarna bidragit till ökat entreprenörskap. Regeringen bedömer att 
kartläggning, analys och stöd kan bli uppgifter för Myndigheten för yrkeshögskolan som inrättas den 
1 juli 2009.  

 

9. Kartläggning och analys av utbildning på högskolenivå inom entreprenörskap och innovation  

Många universitet och högskolor erbjuder redan i dag utbildning på grund-, avancerad samt 
forskarnivå som syftar till att stimulera till entreprenörskap och företagande. Flertalet av dessa 
utbildningar har tillkommit under de senaste fem åren. Det finns dock ingen samlad bild av hur 
utbudet ser ut och vilka resultat som uppnåtts, t.ex. i vilken utsträckning utbildningarna har bidragit 
till ökat entreprenörskap. Regeringen har därför givit Högskoleverket i uppdrag att kartlägga och 
analysera utvecklingen och utbudet av utbildning, inklusive de konstnärliga utbildningar, på 
högskolenivå inom entreprenörskap och innovation inklusive företagande. I uppdraget ingår att lyfta 
fram goda exempel på vad lärosätena har gjort för att stimulera utvecklingen av entreprenörskap och 
företagande.  

10. Stöd till universitet och högskolor för att stimulera entreprenörskap  

Regeringen avser att under 2009 ge Tillväxtverket i uppdrag att stödja aktiviteter på universitet och 
högskolor som stimulerar entreprenörskap.  

11. Utveckling av spetsutbildning inom entreprenörskap och innovation  

Utöver de aktiviteter på universitet och högskolor som beskrivs under punkt 10 avser regeringen att 
genomföra en riktad satsning vid minst två lärosäten för att åstadkomma svenska spetsutbildningar 
inom entreprenörskap och innovation. Utbildning på avancerad nivå av högsta internationella klass 
inom entreprenörskap och innovation kan bidra till att skapa tillväxt. Universitet och högskolor har i 
november 2008 inbjudits att inkomma med en intresseanmälan till Regeringskansliet om att delta i 
satsningen. Högskoleverket har givits i uppdrag att med stöd av internationella experter, granska 
lärosätenas intresseanmälningar. 
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I budgetpropositionen för 2009 aviserade regeringen sin ambition att entreprenörskap ska genomsyra 
hela utbildningssystemet. För närvarande pågår omfattande reformer inom utbildningsområdet. 
Regeringen har redan fattat beslut kring flera insatser som stödjer utvecklingen av entreprenörskap i 
skola och högskola. Andra insatser kommer regeringen att fatta beslut om i takt med att 
reformarbetet fortskrider. De olika insatserna beskrivs nu samlat i en strategi för entreprenörskap.  

 

Produktion: Utbildningsdepartementet & Näringsdepartementet Grafisk design: Cecilia Borssén, 
Utbildningsdepartementet Foto: Scanpix Tryck: Edita, Västerås 2009  
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BILAGA 5 (antal sidor: 1) 

 

EU:s identifierade åtta kompetenser 

Inom EU har åtta nyckelkompetenser identifierats som absolut nödvändiga att besitta 
för att klara dagens arbetsmarknad. Samtliga medlemsländer rekommenderas att arbeta 
för att människorna i respektive land ska utveckla dessa kompetenser, samt att de vill 
att medlemsländerna ska väva in dessa nyckelkompetenserna i de skolreformer som 
görs. (Westlund& Westlund, 2010). 

EU:s identifierade åtta kompetenser: 

 

Kommunikation på modersmålet. 

Kommunikation på främmande språk. 

Materialistiskt kunnande och grundläggande vetenskaplig och teknisk kompetens. 

Digital kompetens. 

”Lära att lära”. 

Interpersonell, interkuturell och social kompetens samt medborgerlig kompetens. 

Entreprenörskap och företagaranda. 

Kulturella uttrycksformer. 
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BILAGA 6 (antal sidor: 3) 

Utdrag från John Bauer Gymnasiets hemsida: 

Vår pedagogik  

i arbetar med entreprenöriellt lärande som är ett pedagogiskt förhållningssätt till dig 
som elev. Din utveckling och egen potential står i fokus och vår roll är att ge dig stöd, 
verktyg och kunskap för att du ska kunna bli allt det du vill. 

Som elev hos oss vill vi att du ska våga prova dina idéer och uppleva framgång. Du ska 
känna glädje inför kunskap där ansvar, engagemang och motivation lägger grunden för 
ett livslångt lärande. 

Vi vill att du ska bli kunnig men också modig nog att agera utifrån din kunskap och 
därmed våga ta dig an framtidens utmaningar. En sådan handlingskraft kräver en 
grundmurad självkänsla samt en inneboende trygghet som vi utvecklar tillsammans 
genom att bedriva under-visning i en trygg miljö där alla blir sedda och hörda. 

Hos oss får du också sätta in kunskap i ett verkligt sammanhang vilket bidrar till din 
egen utveckling och du blir väl förberedd för det kommande arbetslivet. 

Via entreprenöriellt lärande vill vi skapa möjligheter för varje elev att upptäcka sin inre 
drivkraft och genom den uppnå sina mål. På det sättet blir du, som elev hos oss på JB, 
entreprenör över ditt liv! 

Vårt pedagogiska förhållningssätt utgår ifrån våra grundläggande värderingar, de fem 
nyckelorden: våga, glädje, verklighet, trygghet och utveckling 

 

Pedagogiska nyckelord  

Nedan framgår det hur vi, i det verkliga livet, arbetar utifrån våra grundläggande 
värderingar med våra fem nyckelord. 
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Våga 

Vi hjälper våra elever att gå utanför sin trygghetszon. 

Vi vågar prova nya arbetssätt och metoder för att utveckla vår undervisning. 

Vi vågar lämna över ansvar till våra elever. 

Vi skapar en miljö där alla vågar framföra sin åsikt. 

Vi vågar ge utrymme till elevernas kreativa processer och låter dem driva sina lösningar 
och idéer framåt. 

Glädje 

Vi visar energi i alla möten med våra elever. 

Vi trivs tillsammans och vi känner till varandras styrkor. 

Vi ansvarar för att skapa en god arbetsmiljö. 

Vi ger eleverna möjlighet att arbeta med det de brinner för. 

Vi har förmågan att skapa ett kreativt klimat i arbetslaget och i elevgruppen. 

Verklighet 

Vi tar in verkligheten i vår utbildning genom externa föreläsningar, skarpaprojekt och 
programanknuten praktik. 

Vi arbetar aktivt med omvärldsbevakning. 

Vi arbetar med nätverk - lokalt, nationellt och internationellt. 

Vi driver ofta vår utbildning i projektform. 

Trygghet 

Varje elev har en mentor och regelbundna mentorssamtal. 

Vi arbetar med ”hemklassrum” och varje elev har en bestämd arbetsplats. 

Vi arbetar aktivt utifrån en likabehandlingsplan som syftar till att förebygga och 
förhindra trakasserier och annan kränkande behandling i skolan. 

Vi arbetar aktivt med att bekräfta våra elever för den de är och inte bara det de gör. 

Vi arbetar medvetet med att skapa personliga relationer till våra elever. 
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Utveckling 

Vi utgår ifrån varje elevs egna förutsättningar. 

Vi stärker elevernas självkänsla och lust att lära via uppmuntran och stöd. 

Vi lägger tyngd vid elevernas utvärderingar när vi utvecklar och anpassar våra 
utbildningar. 

Vi gör eleven delaktig i sin egen utveckling genom självskattning och individuella 
utvecklingsplaner. 

Vi använder formativ bedömning i syfte att öka och medvetandegöra lärandet för våra 
elever. 

Utifrån vårt pedagogiska förhållningssätt entreprenöriellt lärande vill vi skapa 
möjligheter för varje elev att upptäcka sin inre drivkraft och genom den uppnå sina 
mål. På det sättet blir du, som elev hos oss på JB, entreprenör över ditt liv!  

Läs mer om vår pedagogik… 
http://www.johnbauer.nu/web/Pedagogiskt_koncept.aspx
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