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Abstrakt 
Detta är en studie inom skolans område, som handlar om hur lärare uppfattar ett 

entreprenöriellt förhållningsätt. Studien är genomförd på en grundskola (åk1-9) i Småland, 

bygden som skolan finns i är känntecknad av småföretagande. Studien omfattar 10 lärare som 

jag har intervjuat. Jag har delat in dessa lärare i tre ämnesgrupper, lärare som undervisar i 

naturvetenskapliga ämnen, samhällsvetenskapliga ämnen och estetiska ämnen. Studien 

omfattar också hur skolans läro- och kursplaner behandlar ett entreprenöriellt förhållningssätt. 

Analysen av läroplanen visar att endast ett stycke benämner ordet entreprenörskap. Begreppet 

entreprenörskap eller ett entreprenöriellt förhållningssätt finns inte skrivet i någon av de 

berörda kursplanerna. Däremot kan man skönja begrepp och förmågor som kan hänvisas till 

begreppet entreprenörskap och ett entreprenöriellt förhållningssätt.  

 

 Studien har visat att ett entreprenöriellt förhållningssätt kan visa sig på olika sätt i de tre 

grupperingarna. 

 

 Naturlärarna uppfattar begreppet som att undervisningen skall riktas mot samverkan med 

företag/kommunalverksamhet. Lärarna beskriver att undervisningen skall ske i 

tema/projektform. Studien visar också att företagen/kommunalverksamhet är beroende av 

skolan för att lotsa in eleverna på en framtida arbetsmarknad. Att bygden kännetecknas av 

småföretagande, kan vara en förklaring till att detta samspel visar sig som en del för att 

upprätthålla ett entreprenöriellt förhållningssätt. Eftersom företag/kommunalverksamhet är i 

behov av entreprenöriell kompetens. 

 

Samhällslärarna menar att formen för hur läraren utformar undervisningen är viktig. Eleven 

kan komma med förslag på hur man kan redovisa olika moment i undervisningen. 

 

Estetlärarna uppfattar begreppet som att undervisningen skall koncentreras mot den 

arbetsprocess som eleverna själv är delaktig i. Förmågor som lärarna menar uppkommer i 

denna arbetsprocess är självständighet, ansvarstagande, mod och kreativitet. 

En slutsats är att oavsett vilken ämnesgrupp av lärare som man inriktar sig på är samtliga 

eniga om att det krävs grundläggande förkunskaper i de ämnen som skall arbeta efter ett 

entreprenöriellt förhållningssätt. Detta förstärks av Persson (2009) som menar att det blir mer 

naturligt att arbeta med ett entreprenöriellt förhållningssätt bland de äldre årskurserna i 

grundskolan. Eftersom eleven då lärt sig grundläggande kunskaper i de lägre åldrarna. 

 

Studien har visat att det finns ett samband mellan ett entreprenöriellt förhållningssätt och en 

läroplansteori som jag skriver om i min teori. När man utgår från Wahlströms (2015) tankar 

om ett läroplansteoretiskt perspektiv som lyfter fram den samhälleliga och 

utbildningspolitiska nivån som en del för skolans verksamhet. Hamnar fokus på vad 

framtidens medborgare behöver för kunskaper för att klara sig både i vardagen och i 

yrkeslivet. Färdigheter som lyfts fram är att medverka till samhällets utveckling både när det 

gäller ekonomi och social tillväxt. Här blir upprättandet av specifika ämnesgränser mindre 

viktigt. Istället framhålls att eleven skall förberedas för ett framtida yrkes- och vardagsliv som 

vuxen. Gränsen mellan de kunskaper som eleven lär sig i skolan och på sin fritid blir mindre 

tydliga (Wahlström, 2015). Studien har därmed visat att det finns ett samband mellan 

begreppen entreprenöriellt förhållningssätt och ett livslångt lärande. 

 

Nyckelord 
Entreprenöriellt förhållningssätt, Kursplaner, Undervisningsmetoder, Skola.  
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1 Inledning 
Detta är en studie inom skolans område, som handlar om hur lärare uppfattar ett 

entreprenöriellt förhållningsätt. Det jag vill undersöka är hur lärares uppfattningar får 

betydelse för undervisningen, dvs. hur de definierar ett entreprenöriellt förhållningssätt samt 

hur det påverkar undervisningen. Studien analyserar också hur skolans policydokument talar 

om ett entreprenöriellt förhållningssätt. Texter från läroplaner och kursplaner blir 

betydelsefulla att analysera, för att förstå hur man på policynivå förhåller sig till ett 

entreprenöriellt förhållningsätt. Anledningen till detta är att se om man kan hitta delar i 

texterna som kan härledas till ett entreprenöriellt förhållningssätt.  

 

Studien är genomförd på en grundskola (åk 1-9) som finns i en småländsk kommun som 

kännetecknas av småföretagande. Begreppet entreprenöriellt har blivit populärt i samband 

med att den nya läroplanen (Lgr11) som introducerades 2011 (Skolverket, 2011b). När denna 

läroplan skulle skrivas var det en diskussion inom olika verksamheter om entreprenörskap, 

och hur ett sådant förhållningssätt kunde användas inom skolan (Hylén) 2010). I 

bakgrundskapitlet ger jag en redogörelse av detta. Trots denna diskussion finns det endast ett 

stycke i läroplanen som benämner detta: 

En viktig uppgift för skolan är att ge överblick och sammanhang. Skolan ska 

stimulera elevernas kreativitet, nyfikenhet och självförtroende samt vilja till att 

pröva egna idéer och lösa problem. Eleverna ska få möjlighet att ta initiativ och 

ansvar samt utveckla sin förmåga att arbeta såväl självständigt som tillsammans 

med andra. Skolan ska därigenom bidra till att eleverna utvecklar ett 

förhållningssätt som främjar entreprenörskap(Skolverket, 2011b s. 9). 

Stycket ovan poängterar att skolan skall arbeta med förmågor som kreativitet, självständighet 

och problemlösning. Dessa förmågor har skolan arbetat med även innan begreppet 

entreprenöriellt kom fram i ljuset, i samband med lgr11. I den tidigare läroplanen (Lpo94) 

talades det om liknande förmågor som att eleven skulle ”utforska” ”arbeta självständigt” och 

”lösa problem” (Skolverket, 1994 s.9). Samtidigt som förmågorna har funnits tidigare är det 

också samma förmågor som Europeiska unionen (Eu) benämnt som nyckelkompetenser som 

framtida Eu medborgare skall vara förtrogen med. Det är alltså förmågor som tidigare var 

viktiga, och som Skolverket menar är viktiga nu och som Eu menar kommer att bli viktiga för 

medborgare i framtiden. I centrum av dessa begrepp som skall genomsyra skolan finns 

läraren. Det är denna person som skall lära ut den kunskap som skolverket har dokumenterat i 

läro- och kursplaner. Läraren är av naturliga skäl viktig för att eleven skall lära sig ny 

kunskap. Kunskap som Skolverket menar skall nås med b. la ett entreprenöriellt 

förhållningssätt. Vad tycker då lärare om detta begrepp och hur uppfattar lärare ett 

entreprenöriellt förhållningssätt? Det är dessa frågor som studien skall komma närmare ett 

svar. Eftersom kursplanerna är sparsamma med att delge hur ämnena skall arbeta med ett 

entreprenöriellt förhållningssätt kommer studien också att söka svar på hur ämnena kan arbeta 

med ett entreprenöriellt förhållningssätt.  

 

.  
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2 Bakgrund 
Jag kommer här att ge en bakgrund till varför begreppet entreprenöriellt förhållningssätt vuxit 

fram under de senaste 25 åren. Både från ett samhälls- ekonomiskt perspektiv och ett skol 

perspektiv. Anledningen till detta är att se vad samhället värdesätter som viktig kunskap och 

orsakerna bakom varför begreppet kom att bli så populärt i samband med införandet av lgr11. 

 

I början av 1990-talet har det i Sverige förts en diskussion enligt Dahlstedt & Hertzberg 

(2011), om huruvida skolan skall bidra med att göra eleverna mer entreprenöriella. 

Entreprenöriella kunskaper beskrivs som nyfikenhet, kreativitet, självförtroende och en tydlig 

förmåga att fatta beslut:  

 

Entreprenören framstår som en samtida hjältefigur. Det är som om samhällets 

fortlevnad hänger på att elever skolas till entreprenörer, och annamnar de 

egenskaper och förmågor som tillskrivs entreprenören (Dahlstedt & Hertzberg, 

2011, s. 180.)  

 

Argumentetet för att införandet av begreppet entreprenörskap kom under 1990-talet var 

framförallt för att arbetsmarknaden var i ett stort behov av arbetskraft. Skolan blev här en 

viktig arena för detta. Man strävade efter att öka den framtida medborgarens kunskaper att i 

framtiden kunna starta egna företag, detta ansågs som en effektiv åtgärd för att stimulera 

landets arbetsmarknad och ekonomi (Dahlstedt & Hertzberg, 2011).  

 

2.1 Entreprenöriellt ur ett samhälls- ekonomiskt perspektiv 
I slutet av 1990- talet inleddes ett arbete inom den ekonomiska samarbetsorganisationen 

OECD för att utkristallisera ett antal nyckelkompetenser. Arbetet fick namnet ”The Definition 

and Selection of Key Competences”.  Det kom även att kallas DeSeCo. Denna rapport ligger 

bakom varför man börjar tala om entreprenöriella kompetenser, och i förlängningen arbetet 

med läroplaner och nyckelkompetenser. Dessa nyckelkompetenser sträckte sig över en rad 

samhällsstrukturer. Projektet organiserades i tre grupperingar som var, att använda verktyg 

som språk och teknik för att effektivt kunna interagera med omgivningen. Att kunna 

interagera med andra i heterogena grupper och slutligen att på ett ansvarsfullt sätt styra sina 

egna liv och agera autonomt. Nyckelkompetenser betecknas som förmågor som Eu 

medborgaren skall sträva efter. OECD benämner lärande som något mer omfattande än det 

som eleverna lär sig i skolan. De betonar att ett livslångt lärande är ryggraden för ett helt 

samhälles ständiga utveckling. Återkommande utbildning vid specifika tidpunkter ses inte 

som tillräckligt, istället skall man sträva efter ett bredare lärande som en nödvändighet för  ett 

samhälles utveckling. Individer skall sträva efter att ha en bred allmän utbildning samt 

djupare kunskaper inom vissa ämnen. Individen skall också  ta egna initiativ och lösa 

uppkomna problem, samantaget anses detta vara en god grund för ett livslångt lärande (Hylén. 

2010).  

 

I Sverige och i andra länder lanserades på 1990-talet begreppet ”livslångt lärande”. 

Argumentet med detta begrepp var att utbildningsfokus skulle förskjutas från skolan till själva 

lärandet. Lärandet tar inte slut efter att skolan är avslutad utan är ett kontinuerligt livslångt 

projekt (Skolverket, 2001): 

 

Lär oss gör vi i alla tänkbara lärmiljöer, formella som informella, från det att vi 

föds till vi dör (Hultqvist & Petersson 2000, s.183) 
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Skolans roll har numera förändrats och strävar i första hand inte längre för att styra och 

diktera villkoren för eleven. Istället skall skolan öppna möjligheter och stimulera eleven till 

lärande.  I detta ljus framstår eleven som självgående och förmögen att själv ta ansvar för sitt 

lärande. (Dovermark, 2007, Olson, 2008) 

 

Skolans uppgift i vårt samhälle är att eleverna lär sig kunskaper som bidrar till vårt samhälles 

utveckling. Eleverna behöver få ämnesmässiga och demokratiska kunskaper. Utöver dessa 

grundläggande färdigheter behöver framtidens medborgare även andra kompetenser och 

förmågor, som t. ex.  kreativitet, initiativförmåga, samarbetsförmåga, och självständighet. De 

förmågor som jag nämnt tidigare anses vara sådant som dagens samhälle och framtiden är i 

behov av. För att ett samhälle skall utvecklas behövs innovativa medborgare, och skolan ges 

en roll att bidra till att lyfta fram dessa förmågor genom bl.a. ett närmare samarbete med det 

lokala samhället och näringslivet (Hylén 2010). 

 

I dokument som Eu har tagit fram sammankopplas entreprenörskap framförallt med 

företagsamhet. I framtidens Eu med sträckning mot 2020 beskrivs entreprenörskap som 

betydelsefull kunskap för Eu:s medborgare (Nordin, 2012). Fritzell (2007) menar att i Sverige 

upplevs ett uppsving för en entreprenöriell modell, där forskning och praktik vill samarbeta. 

Detta förekommer både inom universitetsstudier och ända ner i svenska grundskolan. I 

praktiken kan det gå till så att skolan gör ett studiebesök på det lokala företaget för att få en 

inblick i vad man gör på ett företag. Målsättningen kan vara att man vill knyta samman 

utbildning och företagsamhet. Utbildningen syftar i detta perspektiv till att få en inblick i hur 

man bedriver god företagsamhet. Företagen vill säkra en god personalrekrytering med 

kvalificerad kompetens (Fritzell, 2007). 
 

Internationellt försöker länder samarbeta för att entreprenörskap skall få en större plats inom 

utbildningssystemet. Inom Eu använder man begreppet entreprenörskap för att koppla 

samman utbildning och arbetsmarknad. Ordet entreprenörskap definieras som en allmän och 

grundläggande hållning som medborgare i Eu förväntas inneha (Nordin, 2012). Skolverket 

(2010) skriver att regeringen ser entreprenörskap som ett livslångt lärande, därav har man 

upprättat en nationell strategi för entreprenöriellt lärande. Den innebär bl.a. att det 

entreprenöriella arbetssättet skall genomsyra hela utbildningssystemet från förskolan och 

uppåt. Näringsliv och organisationer skall integreras med skolan för att elever och lärare skall 

bli inspirerade. Det kan yttra sig i att en skolklass inleder ett samarbete med ett företag som 

designar möbler. Företaget får tankar och idéer på hur nya möbler kan designas och hur elever 

tänker om ämnet. Eleverna får insyn och kunskap om hur exempelvis arbetsprocessen löper 

vid utvecklingen av möbeldesign (Skolverket, 2010). 

 

2.2 Entreprenöriellt ur ett skolperspektiv 
Regeringskansliet formulerade 2009 ett dokument som betonade vikten av entreprenöriella 

kompetenser som viktiga byggstenar för ett framgångsrikt vuxenliv. Dessa kompetenser är 

enligt regeringen en god problemlösningsförmåga, att kunna planera sitt arbete, att ta ansvar 

och samarbeta med andra individer. Arbetet med ett entreprenöriellt förhållningssätt 

introducerades i samband med den nya läroplanen (Lgr11) (Regeringskansliet, 2009). 

 

Skolan har genom historien bl. a premierat förmågor som att komma i tid, vara passiv/aktiv 

vid rätt tillfälle, och visa solidaritet. Detta är förmågor som traditionellt varit viktiga för att 

fostra och utbilda medborgare. Frågan är om dessa förmågor fortfarande skall vara de centrala 

eller om de skall kompletteras med andra? De som förespråkar ett entreprenöriellt 

förhållningssätt menar att förmågor som kreativitet,  
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problemlösningsförmåga och att visa mod är förmågor som framtidens medborgare bör 

utrustas med för att möta framtidens samhälle (Falk-Lundqvist, 2014).  Även Eu nämner 

dessa förmågor som nyckelkompetenser som framtida Eu medborgare skall känna sig 

förtrogen med (Nordin, 2012). 

 

Falk – Lundqvist (2011) menar att klassrummet i skolan inte bedöms som den optimala 

platsen för att främja ett entreprenöriellt förhållningssätt. I klassrummet organiseras ett riktat 

lärande och det är lätt att anta att eleven lär det som läraren har avsett. Man skall också beakta 

att lärande varken börjar eller slutar i klassrummet. Entreprenöriellt förhållningssätt uppstår, 

genom att kunskap och handling är nära sammankopplat. Begrepp som ”Learning by doing”, 

problemlösning och erfarenhetslärande är termer som ofta återkommer när man studerar 

denna lärandeform. Begreppen syftar  bl. a till att eleven lär sig genom att öva moment vid 

olika tillfällen. Dessa begrepp uppstår när man bedriver ett handlingsorienterat lärande(Falk – 

Lundqvist, 2011).  En annan infallsvinkel är att den etablerade entreprenörren inser att man 

inte kan undvika misstag vid lärande. Misstag går att åtgärda med ny handlingskraft, och på 

sikt blir dessa fallgroppar till nyttig erfarenhet för individen (Falk – Lundqvist, 2011). 

 

 I det förslag som lades fram till ny skollag 2009 föreslog regeringen att:  

 

Kunskapsbegreppet ges en bred innebörd så att utbildningen också ska främja 

barns och elevers allsidiga personliga utveckling till aktiva, kreativa, 

kompetenta och ansvarskännande individer och medborgare. Sådan allsidig 

personlig utveckling kan bl.a. handla om utvecklande av den kreativa förmågan, 

lusten att skapa, förmågan att ta initiativ och omsätta idéer till handling. Dessa 

förmågor och färdigheter är centrala för att utveckla ett entreprenöriellt 

förhållningssätt(Skolverket, 2015 s.17-18) 

 

Idéerna som regeringen presenterade 2009 låg sedan delvis till grund för den nya läroplanen 

(Lgr11). I citatet ovan kan man konstatera att Skolverket på ett tydligt sätt strävar efter att 

framhålla ett entreprenöriellt förhållningssätt som bl.a. främjas genom att eleven utvecklar en 

förmåga att ta initiativ och omsätta sina idéer till handling. Dessa kunskaper anses viktiga för 

både elevens och vårt samhälles utveckling. Det är inte några nya förmågor som skolverket 

nämner. Lusten att skapa och omsätta idéer i handling har förekommit tidigare, det som 

utmärker citatet är att dessa förmågor ringar in begreppet ett entreprenöriellt 

förhållningssätt(Skolverket, 2015).  

 

För att förstärka att det inte är några nya förmågor kommer här några citat som är hämtade 

från läroplanen från 1994 (Lpo94).   
 

Skolan skall sträva efter att varje elev skall:  

 

Lära sig att utforska, lära att arbeta både självständigt och tillsammans med 

andra. Utvecklar nyfikenhet och lust att lära. Lära sig att lyssna, diskutera, 

argumentera och använda sina kunskaper som redskap för att formulera och 

pröva antaganden och lösa problem (Skolverket, 1994 s.9). 

 

Entreprenöriellt är samtidigt något av ”ett modeord” i skolsamanhang som introducerades i 

samband med den nya läroplanen Lgr11. Bara för att det har kommit upp i ljuset nu betyder 

det inte att entreprenöriella metoder inte använts tidigare. Eleverna har tidigare arbetat över 
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ämnesgränser och med temaarbete och med att samarbeta med aktörer utanför skolan.  

Samtliga ämnen inom skolan skall arbeta entreprenöriellt, enligt Lgr 11. I läroplanen som 

Skolverket varit involverad i beskrivs entreprenöriellt som att: 

 

Skolan ska stimulera elevernas kreativitet, nyfikenhet och självförtroende samt 

vilja att pröva egna idéer och lösa problem. Eleverna ska få möjlighet att ta 

initiativ och ansvar samt utveckla sin förmåga att arbeta såväl självständigt som 

tillsammans med andra (Skolverket, 2011b s. 9). 

 

Dessa förmågor som Skolverket beskriver ovan skall samtliga ämnen i skolan stimulera 

eleven till. Skolan har ett ansvar gentemot samhället att lära eleverna, som är kommande 

samhällsmedborgare och arbetskraft förmågor som definieras som entreprenöriella. Det blir 

därför intressant att se hur begreppet entreprenöriellt förhållningssätt uppfattas av de olika 

lärarkategorierna. För det är ju dessa lärare som skall lära ut de entreprenöriella förmågorna 

till eleverna. Med denna bakgrund tycks detta vara ett angeläget område att studera, dessa 

generella kompetenser som ett entreprenöriellt förhållningssätt anses inbegripa ska hela 

verksamheten och de olika ämnena dela.  
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3 Syfte  
Studiens syfte är att undersöka innebörden i begreppet entreprenöriellt 

förhållningssätt/lärande och hur det omsätts i praktiken. 

 

3.1 Frågeställningar  
• Vad innebär entreprenöriellt lärande/förhållningssätt i skolans policydokument?  

 

• Hur uppfattar lärare ett entreprenöriellt lärande/förhållningssätt och hur omsätts ett 

sådant lärande/förhållningssätt i praktiken? 
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4 Litteraturgenomgång 
Jag kommer här att redogöra hur ett entreprenöriellt förhållningssätt uppfattas, och hur det 

kan användas i skolans praktik. Jag har använt mig av litteratur och vetenskapliga artiklar som 

behandlar det som jag finner lämpligt för studien. Jag behandlar i detta kapitel hur 

definitionen ett entreprenöriellt förhållningssätt ser ut. Om det finns något samarbete mellan 

skola och näringsliv/offentlig sektor. Slutligen redogör jag för om det finns undervisning som 

kan definieras som reproducerande eller producerande/entreprenöriell. Jag har gjort en 

litteratursökning och utifrån den valt litteratur som jag funnit lämplig. Sökord som jag har 

använt mig av är bl.a.  ”entreprenörskap”, ”entreprenöriellt förhållningssätt” och 

”undervisning”. 

 

4.1 Entreprenörskap/Entreprenöriellt förhållningssätt  
Dahlstedt & Hertzberg (2011) menar att entreprenörskap i snäv mening förlägger kreativiteten 

till begrepp som ekonomi och  företagande. Ett entreprenöriellt förhållningssätt i vid mening 

handlar om att vara nydanande och innovativ, men målet behöver inte vara ekonomisk vinst. 

Det kan t.ex. handla om att uppfylla andra behov. Den snäva tolkningen vänder sig främst åt 

lärande om företagande som verksamhet t. ex. om hur man startar och driver ett företag. I vid 

mening beskrivs ett entreprenöriellt förhållningssätt som ett lärande som strävar efter att 

forma elever som kännetecknas av förmågor som, kreativ, flexibel, och en god förmåga att 

fatta beslut och utveckla egna idéer. Man kan konstatera att det är den bredare betoningen av 

ett entreprenöriellt förhållningssätt som har fått genomslag inom skolans verksamhet 

(Dahlstedt & Hetzberg, 2011). 

 

Entreprenöriellt förhållningsätt ur ett skolperspektiv, innebär att man kan utveckla och lyfta 

fram kompetenser. Dessa kan vara initiativförmåga, ansvartagande, riskbedömning, 

självständighet samt att omsätta konkreta idéer till handling. Det entreprenöriella framhåller 

också att eleven skall bli bekväm med att fatta beslut och sammarbeta och kommunicera med 

andra.  

 

Entreprenörskap som företagande syftar till individens förmåga att starta företag och verka i 

ett företag. Man skall inte likställa ett entreprenöriellt förhållningssätt i skolan med en 

entreprenörs hantverk att driva företagande (Skolverket, 2010).  

Den forskningsöversikt som har gjorts av bl. a. Leffler, Bek och Falk-Lundqvist vid Umeå 

universitet på uppdrag av Skolverket inom detta område pekar ut ett antal nyckelbegrepp som 

definierar en entreprenör. En entreprenör är en person som är nyskapande, handlingskraftig, 

risktagande, möjlighetssökande och samordnande. "Egenskaper" som skolan har till uppgift 

att stimulera. Forskartrion visar på att ett entreprenöriellt förhållningssätt inte längre främst 

förknippas med s.k. övningsföretagande skolor. Istället är det skolor som arbetar i projekt med 

en undervisning som kännetecknas experimentell, problemlösande och ämnesövergripande 

undervisning. Detta är metoder som kan ske i samarbete med närsamhället och arbetslivet 

(Skolverket, 2015).   

 

Falk – Lundqvist m.fl. (2014) menar att ett entreprenöriellt förhållningssätt i skolan skapas 

lättast om man utgår från elevens livsvärld. Med andra ord, tar sin utgångspunkt i elevers 

nyfikenhet, intressen och motivation. Det entreprenöriella fokuserar på den miljö som 

kunskapsinlärning kan ge, detta behöver inte vara ett traditionellt klassrum utan kan med 

fördel ske utanför dessa väggar. Då handlar det om att involvera närmiljön eller om möjligt 

omvärlden för att skapa nya platser för lärande. Falk – Lundqvist m.fl. beskriver adjektivet 

entreprenöriell såhär: 
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Adjektivet entreprenöriell signalerar att undervisningen vill stödja förmågor 

såsom att vara kreativ, problemlösande, handlingskraftig, modig och initiativrik 

(Falk-Lundqvist m.fl. 2014 s.15).  

 

Dahlstedt & Hetzberg (2011) menar att den kritik som främst riktas mot ett entreprenöriellt 

förhållningssätt är att det inte finns någon relevant utvärdering om vilken effekt detta faktiskt 

har för elevens lärande. Det saknas också tydliga beskrivningar för hur innehållet i 

undervisning är tänkt att omsättas i de kunskaper som är undervisningens mål, såsom 

kreativitet, självständighet, problemlösningsförmåga och initiativförmåga (Dahlstedt & 

Hetzberg, 2011).  

 

4.2 Samarbete mellan näringsliv/kommunalverksamhet och skola 

Entreprenörskap beskrivs ofta som en strategi för att uppfylla olika mål i läroplanen och som 

en utmanare mot skolans traditionella praktik. Utmaningen ligger i att entreprenöriellt ses som 

ett förhållningsätt och ett hot mot skolans kärnverksamhet. Johannisson (2009) argumenterar 

för olika ståndpunkter för entreprenörskap i skolan. Å ena sidan menar Johanisson att 

entreprenörskap står för kapitalismens praktik, och detta är inget som skolan kan likställa sig 

med. Ett annat perspektiv är att entreprenörskap inte ses som någon s.k. modefluga som 

klingar ut om några år, utan som ett långsiktigt förhållningsätt. I den verksamhet som kallas 

undervisning i skolan beskrivs entreprenörskap också som ett problemlösande arbetsätt som 

tar hänsyn till varje individ.  

 

Svedberg (2007) menar att när lärare i skolan skall beskriva vad det innebär att arbeta med 

entreprenörskap, fokuserar de ofta på samhällsutveckling och att eleven skall bli en del av 

samhället. Förmågor som bidrar till detta är att eleven utvecklar en kreativitet och att eleven 

blir riskmedveten. För att en god utveckling skall ske inom området entreprenörskap är det 

viktigt att samarbete kan ske mellan skola, näringsliv och kommun. För att nå en samhörighet 

är en gemensam strategi samt en tydlig målbild, vad man strävar efter med samarbetet. Stöd 

för sådana samarbeten kan man finna i läroplanen där det bl.a. står att elever aktivt skall 

deltaga i samhällslivet. Eleverna får kunskap om hur det fungerar att arbeta och driva företag 

eller att arbeta vid en kommunal verksamhet. Arbetsgivarna får nödvändig kunskap om 

ellevkullarna som är deras framtida bas av arbetskraft. Elever som har bristande motivation 

får en nyfikenhet om vad som kan bli nästa steg efter skolan, och därmed en ökad motivation 

till lärande(Skolverket, 2015). 

 

Det finns två tydliga områden inom entreprenörskap i skolan som bör utvecklas enligt 

Skolverket. Det är samverkan skola - närsamhälle samt företagsamhet - lärande. Närsamhället 

och de lokala företagen är viktiga komponenter för eleven att fånga upp intresset för 

entreprenörskap. Eleverna kan arbeta med konkreta projekt tillsammans med företagen, 

läraren fungerar då som en handledare för eleven. Projekten kan handla om att hitta en lösning 

på ett problem för en produkt. För att ett mera regelbundet samarbete skall ske behöver båda 

aktörerna nyansera sin bild av varandra och inse att de är beroende av varandra. Företagen 

måste inse att skolan är motorn för hela den regionala utvecklingen, och det är en utveckling 

som företagen är beroende av (Skolverket, 2015). 
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4.3 Olika undervisningsformer 

När man går tillbaka till 1800-talet talade man om begreppet bildning. Detta är ett vidare 

begrepp än enbart utbildning, grunden för bildningsbegreppet menas med att människan ses 

som en aktiv varelse som skapar sin utveckling genom egna aktiva handlingar (Wahlström, 

2015).  Broady (1992) beskriver bildning med att: 

 

Bildning i denna mening är att åstadkomma något inte på förhand föreskrivet. 

Bildning är något människor gör med sig själv, ett aktivt företag, utbildandet av 

förmågor och omdöme som gör friheten möjlig. (Broady, 1992 s. 348) 

 

Bildningsbegreppet har sina rötter i den tyska filosofin i början av 1800-talet. Begreppet kom 

till som en motreaktion mot upplysningsideal som enligt nyhumanismen alltför ensidigt 

betonade nyttan med naturvetenskapen som överordnad andra områden. Nyhumanisterna 

ställde sig emot detta nyttoideal, istället satte de individen i centrum för sitt bildningsideal. 

Filosofin och den fria tanken värderades högre än naturvetenskapen och intresset riktades 

istället mot den enskilda individen och dennes utvecklingspotential. Enligt den tyska 

bildningstraditionen finns drivkraften till bildning som en förmåga som varje individ har inom 

sig. Människan kan endast bilda sig om det råder frihet att söka kunskap, detta innebär att 

bildningsprocessen strävar efter frihet, motsats till naturvetenskapens underdånighet. 

Senare kom även bildningsprocessen att genomgå en förskjutning, från att processen endast 

utgick från individen till att istället uppfattas som ett samspel mellan individer, och att därmed 

kunskap kan skapas tillsammans (Wahlström, 2015).   

 

Hultqvist & Pettersson (2000) menar att skolan historiskt har kännetecknats av en stark 

disciplinerande kraft där elever i hög grad formats till samhällsmedborgare genom 

disciplinerande tekniker. Dagens skola kännetecknas istället av ”jag-teknologier”, allt mer 

uppmärksamhet ägnas till att motivera eleven och stärka deras självförtroende och förmågan 

att ta egna initiativ (Hultqvist & Pettersson, 2000). 

 

Säljö (2000) menar att dagens samhälle befinner sig i en brytningstid, mellan det han 

benämner traditionell kunskap, och den livskunskap som människan lär sig hela livet 

(Entreprenöriell kunskap). Eftersom skolan är en del av samhället påverkas också skolan av 

denna utveckling. Den traditionella skolgången har förändrats genom att människan lär hela 

livet och inte enbart i skolåren:  

 

Utbildning ses alltmer som ett livslångt projekt och är inget som vi gör en gång 

för alla i vår ungdomstid (Säljö 2000, s. 239). 

 

Nya arbetstillfällen har skapats för att styra och programmera maskiner, arbetet består till stor 

del av övervakning, administration och styrning av system. Detta ställer krav på nya 

utbildningar och kunskaper. Vilket gör att den som vill arbeta med detta får acceptera att 

”sätta sig i skolbänken” och lära sig.  

 

Den traditionella lärarstyrda undervisningen där en viss textmassa var i fokus håller på att 

förlora sin ställning i skolans undervisning. Lärande handlar inte enbart idag om att få del av 

information. Istället har det blivit viktigt att använda informationen och göra egna 

erfarenheter i miljöer, där fysiska och intellektuella redskap görs tillgängliga på ett begripligt 

sätt för individen. Kort sagt, individen skall använda sin kunskap i praktiska situationer. För 

att återgå till exemplet ovan om nya arbetstillfällen behöver dessa människor lära sig specifik 

kunskap som de sedan behöver praktisera för att senare kunna utöva i verkligheten.  
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Säljö menar att lärarens undervisning skall präglas av vägledning och stöd för eleven när 

denne befinner sig i en lärprocess (Säljö, 2000):  

 

Elever i västerländska skolsystem uppmanas ofta att ”experimentera” och ”vara 

kreativa” med material de arbetar med i skolan. Att försöka och misslyckas ses 

som viktiga komponenter av lärande i en modern undervisning (Säljö, 2000, s. 

45). 

 

Säljö menar att en anledning till att dessa metoder uppmuntras av skolan är att det som eleven 

producerar inte har något påtagligt värde. Istället är det lärandet och lärprocessen i sig som är 

poängen för elevens utveckling (Säljö, 2000). 

 

Karlsson (2009) som gjort en analys av entreprenörskap och utbildning menar att traditionella 

undervisningsformer betraktas som ett hinder för en positiv förändring av utbildning. 

Entreprenöriell undervisning beskrivs som ett allternativ som skapar en lärandeprocess som 

mynnar ut i någon form av aktivitet. Processer som uppstår i handling bidrar till att eleven får 

konstruera nya tankar och tillvägagångssätt som leder till att eleven utvecklar en tro på den 

egna förmågan och därmed ett ökat självförtroende. Undervisning som konkret fokuserar på 

entreprenörskap bedrivs i längre sammanhängande processer. Undervisningen bygger på 

problembaserat lärande och ett tydligt ansvar i det egna lärandet. Läraren fungerar som 

handledare som diskuterar om alternativa lösningar på uppkomna problem. Det är inte 

ovanligt att eleverna arbetar med olika uppgifter av varierad svårighetsgrad. Detta bidrar till 

en metakognition där lärmiljöer skapas utifrån elevens egna tankar och funderingar 

(Skolverket 2015). Svedberg (2007) menar att den satsning som har gjorts på entreprenörskap 

på gymnasiet har ändrat de praktiska ramarna för organisering av program. Elever arbetar mer 

i projekt som är knutna till företagen.  Det förekommer inte traditionella lektionsdagar med 

uppdelade scheman, projektet styr mer än schemat. Eleverna får också elevmentorer som är 

verksamma i arbetslivet på företaget eller på en kommunal verksamhet. Ett gemensamt tema 

för detta arbetsätt är att ta tillvara elevens intressen och erfarenheter (Skolverket 2015). 

Skolverket menar att orden entreprenöriell och företagsam är likvärdiga. Elever som lär sig att 

lösa problem och planera sitt arbete blir också mer framgångsrika i sina studier. De förmågor 

som främjas med detta lärande är efterfrågade av arbetsgivare (Skolverket, 2010).  
 

Den kritik som riktas mot skolan handlar bl.a. om att de metoder och arbetsätt som används är 

förlegade. De utvecklar inte de förmågor som eleven och samhället är i behov av. Ett 

alternativ som finns till en reproducerad undervisning kan vara entreprenöriell undervisning. 

En reproducerad undervisning anses vara konservativ och bakåtsträvande medan den 

entreprenöriella anses vara nytänkande och andas framåtanda. Entreprenöriell undervisning är 

i behov av ett samspel med en reproducerad undervisning. Utbildning som strävar efter 

entreprenörskap bygger på lärande om sociala och språkliga processer. Där eleven har ett 

tydligt inflytande över innehållet och till vis del ansvar för det egna lärandet (Skolverket, 

2015). Falk- Lundqvist m.fl. (2014) menar att ett sådant här ställningstagande delar upp 

ämnen i viktiga och oviktiga. Elevens sociala kunskaper som ofta utvecklas i färdighetsämnen 

bagatelliseras och ges inget utrymme med detta sätt att tänka. För att ett förändringsarbete där 

det entreprenöriella förhållningsättet lyfts fram krävs det att man tillåter individer att tänka 

både rätt och fel. Ett entreprenöriellt förhållningsätt skulle vinna på att ämnen integrerades i 

större utsträckning. Eleven skulle lättare kunna uppfatta en helhet och förståelse för den 

kunskap som eleven skall lära sig i skolan. Lgr 11 förespråkar ett sådant arbetssätt genom att: 

 

En viktig uppgift för skolan är att ge överblick och sammanhang (Skolverket 

2010).      
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De uppgifter som eleverna arbetar med i skolan behöver vara utmanande, meningsfulla och 

stödjas av en varierad undervisning. Håkansson och Sundberg (2012) menar att den samtida 

forskningen om målstyrd undervisning där värderingar och känslor är viktiga att relatera till 

lärande och studieprestationer. Men man kan inte förutsäga skolprestationer enbart för att 

dessa delar är uppfyllda (Håkansson & Sundberg 2012). 

 

Dahlstedt & Hertzberg (2011) menar att ett entreprenöriellt förhållningssätt motiverar eleven 

till att bli professionell och aktiv i sitt lärande och en reproducerad undervisning hämmar 

eleven så att denne blir passiv: 

 

Det entreprenöriella förhållningssättet hjälper eleven att komma runt de hinder 

som negativa tankemönster utgör och det befriar denne också från den negativa 

inverkan som den traditionella undervisningen kan ha (Dahlstedt & Hertzberg, 

2011, s. 193). 

 

Dahlstedt & Hertzberg (2011) menar att ett entreprenöriellt förhållningssätt i skolans 

undervisning är positiv för hela samhällets utveckling och landets framtida arbetsmarknad.  

 

4.4 Ämnesundervisning i förhållande till ämnesintegrerad undervisning 
Motivet till att jag belyser ämnesintegrerad undervisning, är att utifrån den vidare synen av 

entreprenörskapsbegreppet skall ett entreprenöriellt förhållningssätt utvecklas vidare i skolan. 

Om ämnen inte integreras med varandra kan detta vara en begränsning för utvecklingen av ett 

entreprenöriellt förhållningssätt. 

 

 Ämnesintegrerad undervisning kan vara ett verktyg för att omsätta ett entreprenöriellt 

förhållningssätt i praktiken. Ordet ämnesintegrering beskrivs enligt Sjöberg (2005) som att 

man sätter samman fakta, kunskaper och processer i ett sammanhang. Dressel (1958) menar 

att integrering är en inre process som troligen är unik för varje person, där erfarenheter samlas 

och skapar mening. Beane (1997) anser att en integrerad undervisning är mer än att koppla 

ihop enskilda ämnen till ett tema. Integrering av elevernas erfarenheter i undervisningen skall 

eftersträvas, samt en social integrering där målet är att eleverna skall bli mer delaktiga i 

planeringen av undervisningen.  

 

Ämnesintegrerad undervisning kan ges olika innebörd enligt Sjöberg (2005), gemensamt är 

att ordet integrerad undervisning används när enskilda ämnen förs fram i ett samanhang. 

Andra begrepp som har en liknande innebörd är tematisk och ämnesövergripande 

undervisning. När man går tillbaka till Lgr 80 och tittar på hur man såg på ämnesintegrerad 

undervisning, kan man konstatera att det fanns två alternativ för denna typ av undervisning. 

Det första alternativet kännetecknas av separat ämnesläsning som innebär att ingen 

samordning existerar. Det andra alternativet utgörs av ämnesövergripande undervisning där 

total samordning råder. Mellan dessa varianter finns det olika alternativ där samordnings djup, 

och bredd varierar (Sjöberg, 2005): 

 

Samordningens djup kan beskrivas utifrån hur ämnena är samordnade i olika 

nivåer (Halvorsen, 1977; Lund, 1981). 

 

Vid den första nivån som betecknas som periodläsning, samlas varje ämne i ett block och 

läses under en förutbestämd tidsperiod, innan nästa ämne tar över. Ämnena behöver inte ha 

något samband med varandra. På nästa nivå skapas ett sammanhang inom det specifika ämnet, 
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denna nivå har två former av integrering, successionsläsning och parallelläsning. 

Successionsläsning benämns som ett sätt där utgångspunkten är periodisering, men innehållet 

i de olika ämnena samordnas till ett ämnesinnehåll som kan sättas i ett sammanhang. 

Parallelläsning har varje ämne sina timmar men ett gemensamt innehåll tas samtidigt upp i de 

ämnen som ingår. Detta alternativ betecknas också som ämnesläsning men gränserna mellan 

ämnena är mindre. Lund (1981) menar att när man arbetar med tematisk undervisning, där 

många ämnen arbetar med ett gemensamt tema kan man fullt ut tala om att man arbetar med 

en integrering mellan ämnen. Samordningens bredd bestäms av hur många ämnen som ingår i 

samarbetet. (Halvorsen, 1977; Lund, 1981) 

 

Internationellt har det bedrivits forskning på hur integrering av ämnen kan tillämpas. Det som 

man kan konstatera är att en fullskalig form av integrering mellan ämnen är svår att skapa. 

Däremot är det ofta förekommande att tematisk tillämpning där lärare hade ansvar för att sin 

undervisning anpassades för ett gemensamt tema eller projekt. Andra former av 

samarbetsprojekt var t.ex. lokala samhällsprojekt där skolan integrerades med andra 

verksamheter. Lärarna såg fördelar med en integrerad undervisning, t.ex. att eleverna lättare 

förstod begrepp när de behandlades i olika samanhang och uppgifter av mer praktisk karaktär. 

Det fanns också en oro över att strukturen över ämnena skulle försvinna och att eleverna 

skulle få för grunda ämneskunskaper. Lederman (1997) menar att elever som deltagit i 

integrerad undervisning utvecklar sämre ämnesmässig förståelse. Lederman (1997) menar 

vidare att om man skall arbeta med integrerad undervisning behöver eleverna goda 

grundläggande kunskaper för att få förutsättningar att arbeta tematiskt eller med integrerade 

uppgifter. 

 

Lärares beskrivningar om ämnesintegrerad undervisning skiljer sig åt, en del lärare menar att 

ämnesintegrerad undervisning är en form som är styrd av skolledningen, där alla skolans 

ämnen bidrar. Som exempel kan man arbeta med två ämnen under samma lektion förslagsvis 

under en no – lektion där man skriver labbrapporter kan man även använda svenska läraren 

för att studera texten i rapporten (Persson, 2009). Andra lärare beskriver det som att ämnena 

enas kring ett gemensamt arbetsområde utifrån kursplanernas mål, där målsättningen är att 

skapa en rödtråd som löper inom de ämnen som ingår i arbetsområdet. Det visar sig ofta att en 

ämnesintegrerad undervisning stannar vid att enbart några ämnen integrerar med varandra. En 

lärare uttryckte sig så här:  

 

Anne beskriver en ständigt pågående ämnesintegrering, men då endast inom de 

naturvetenskapliga ämnena och teknik, med ett visst inslag av de båda 

slöjdarterna (Persson, 2009, s. 54). 

 

Den förtjänst som ämnesintegrerad undervisningen har är ämnesmässig, att kunna koppla ihop 

olika områden i ämnen så att man kan se de stora sammanhangen. En lärdom som man bör 

beakta vid ämnesintegrerad undervisning är att man måste ta hänsyn till de förkunskaper som 

eleverna har med sig när de kommer från ett tidigare stadie. Därför visade det sig att en 

optimal ämnesintegrering fungerade bäst när eleverna gick i åk nio, för att de då hade 

inhämtat tillräckligt med baskunskaper. Ämnesintegrerad undervisning visar sig också skapa 

en större delatighet från elevens sida, och det anses också lättare att individanpassa 

undervisningen med undervisningsgrupper med olika behov.  

Ämnesintegrerad undervisning ger eleverna möjlighet att arbeta tillsammans även om de 

befinner sig på olika kunskapsnivåer. Det finns också nackdelar med detta, för de elever som 

har svårt att ta ansvar för sitt egna lärande är det viktigt att det finns pedagoger som kan fånga 

upp dem för att de inte skall tappa intresset och misslyckas. Följden kan bli att de svaga 
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eleverna tröttnar och misslyckas medan de motiverande och högpresterande eleverna gör sig 

ännu mer lyckade (Persson, 2009). 

 

Organisatoriskt finns det delar som begränsar en ämnesintegrerad undervisning, det kan vara 

scheman, material och personalbrist som gör att man har svårt att genomföra en 

ämnesintegrerad undervisning i praktiken. Samarbete mellan lärare ses som en viktig faktor 

för att möjligöra en ämnesintegrerad undervisning (tematisk), gentemot traditionell 

ämnesundervisning. Alla lärare måste hjälpa till att strukturera undervisningen så att eleverna 

upplever ett sammanhang och en röd tråd.  Tematisk undervisning är mer förekommande när 

en lärare har ansvar för flera ämnen. Då är det lättare att planera och organisera 

undervisningen, eftersom man kan styra sin planering och undervisning själv (Persson, 2009). 

 

4.5 Lärares kompetens 
Wahlström (2015) menar att vägen till kunskap för eleven sker inte enbart via läraren och i 

klassrummet. Eleven lär sig i olika miljöer och med olika medium. En lärare skall erbjuda en 

bred undervisningsrepertoar för att nå fram till alla elever, med motiveringen att elever har 

skilda erfarenheter och förutsättningar.  Detta skall man ta hänsyn till om man strävar efter ett 

entreprenöriellt förhållningssätt. (Wahlström, 2015). 

 

En lärares kompetens har stor betydelse för elevens lärande och hur variationsrik 

undervisningen blir. Lärarens kompetens kan delas in i tre områden, ämnesmässigkompetens, 

pedagogiskkompetens samt förmåga till dialog med eleverna. (Håkansson & Sundberg, 2012).  

 

Hensvold skriver i Håkansson och Sundberg (2012) att skillnader mellan framgångsrika 

skolor och mindre framgångsrika skolor beror på hur skicklig den enskilda läraren på skolan 

är: 

 

Särskilt viktigt anses läraren här vara för elevernas motivation, vilket i sin tur 

genererar engagemang för skolarbete och skolprestationer (Håkansson & 

Sundberg, 2012. s. 180).  

 

Läraren bygger upp ett klassrumsklimat som kännetecknas av hög ämnesmässig kunskap, 

vilket bidrar till höga förväntningar på eleven. Lyckas läraren även att ”fånga eleven” i 

lärsituationen med stort engagemang, kan det vara en bidragande orsak till att eleven lär in 

den ämneskunskap som läraren avser (Håkansson, Sundberg, 2012). Att läraren lyckas 

förmedla ämnesmässig kunskap till eleven är viktigt för att eleven sedan i nästa steg kan 

omsätta kunskapen i exempelvis entreprenöriella projekt som eleven själv är delaktig i. 

 

Håkansson och Sundberg (2012) beskriver lärare från novis till expert. Expertläraren skiljer 

sig från novisläraren genom att de utgår från s.k. tystkunskap för att bygga upp sin 

undervisning. Novisläraren är mer styrd av regler och procedurer för sin undervisning. 

Expertläraren kännetecknas av ett flytande kreativt och analytiskt förhållningssätt i sin 

praktik. När expertläraren möter problem i en undervisningssituation använder läraren sin 

analysiska problemlösningsförmåga för att lösa problemet. Yrkeskunnandet för expertläraren 

kännetecknas av en rik undervisningsrepertoar och gott didaktiskt omdöme, Håkansson och 

Sundberg beskriver det som att:  

 

Expertläraren har succesivt byggt upp olika handlings- och 

undervisningsstrategier som kan motiveras didaktiskt och innehållsligt 

(Håkansson, Sundberg, 2012. s. 183).   
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Läraren kan med hjälp av sina kunskaper variera sin undervisning, för att anpassa 

undervisningen efter olika elevers förutsättningar. Elever som har framgångsrika pedagoger 

utvecklar en högre nivå av självreglering, motsats till elever som har lärare som koncentrerar 

sitt klassrumsledarskap på elevers beteende. (Håkansson & Sundberg, 2012).   

 

Hattie (2009) menar att elever vet vad som förväntas av en duktig lärare för att 

undervisningen skall svara upp mot de förväntningar som elever har, där målsätningen är att 

nå målen: 

 

En av Hatties poänger är att läraren behöver förstå hur lärandet ser ut och känns 

för eleverna genom att synliggöra det ur ett elevperspektiv (Håkansson & 

Sundberg, 2012. s. 186)   

 

4.6  Sammanfattning av litteraturgenomgång 

Ett entreprenöriellt förhållningssätt kan beskrivas som en undervisningsstrategi för att 

stimulera eleven till ökad självständighet att förverkliga sina och andras idéer. Att våga ta 

beslut som är grundade på egna och gemensamma ställningstaganden, som både kan leda till 

hinder och möjligheter för elevens lärande. De hinder som om möjligt uppstår kan eleven 

övervinna genom en strävan till god problemlösningsförmåga.  

 

Ett entreprenöriellt förhållningssätt kan omsättas i praktiken genom att pedagoger samarbetar 

med (lokala) näringslivet eller kommunalverksamhet, för att uppnå entreprenöriella förmågor. 

Det kan t ex. handla om att elever får vara delaktiga i utvecklingsarbetet av en produkt, eller 

att en elevgrupp gör ett studiebesök på ett (lokalt) företag. Ett entreprenöriellt förhållningssätt 

kan också omsättas i praktiken genom att eleverna arbetar i en arbetsprocess där förmågor 

som kreativitet, problemlösning, mod och självständighet framhålls. Lärarens kompetens 

anses ha stor betydelse för att förmå elever att lära sig kunskaper i skolan.  

 

Samordningsdjup kan beskrivas som att skolans ämnen är samordnade i olika nivåer, medan 

samordningsbredd menas med hur många ämnen som ingår i samarbetet på skolan.  
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5 Teoretisk grund 
Wahlström (2015) menar att samhällets uppfattning om vad som definieras som kunskap 

präglar varje skolsystem, läroplaner och undervisningsmetoder. På senare år har det ofta talats 

om kunskapssamhälle och kunskapsekonomi. Detta samhälle befinner sig i rörelse bort från 

det moderna industrisamhället, mot ett samhälle som efterfrågar den enskildes individuella 

kunskaper och kreativa innovationer. Som en allt viktigare framgångsfaktor, både för 

individen själv och samhället i stort:  

 

Frågan av vad som räknas som giltig och önskvärd kunskap vid en viss tidpunkt 

i ett visst samhälle binder samman läroplansteorin med den pedagogiska 

filosofin (Wahlström, 2015 s. 35).   

 

5.1 Läroplansteori 
När man studerar läroplansteorier är en sammantagen bild, att olika läroplaner kan ses som ett 

urval av kunskap (Wahlström, 2015). Läroplaner som skolverket har formulerat bidrar med en 

rad frågor för att underlätta lärarens undervisning. Vilket innehåll skall väljas och hur ser 

urvalet ut? Hur skall undervisningen organiseras? När skall olika moment genomföras och i 

vilken ordning? Studien skall med bakgrund av ett entreprenöriellt förhållningssätt undersöka 

dessa frågor med utgångspunkt från lärarnas undervisningspraktik, här kommer mina 

intervjuer med lärarna att bli viktiga. En av mina frågeställningar är, ”Hur uppfattar lärare ett 

entreprenöriellt lärande/förhållningssätt och hur omsätts ett sådant lärande/förhållningssätt i 

praktiken?”  De tre frågorna ovan ställer krav på den pedagogiska personalen i skolan, att 

bidra med didaktisk kunskap för att handleda eleven mot de krav som läroplanerna ställer. Det 

som är utmärkande för läroplansteori är att läroplanen utvecklas utifrån tre olika nivåer, den 

samhälleliga- utbildningspolitiska nivån, en pragmatisk nivå den faktiska läroplanen samt den 

lokala skol- och klassrumsnivå. Dessa tre nivåer behöver relateras till varandra för att förstå 

vilken påverkan en läroplan har(Wahlström, Sundberg 2015). Den samhälleliga nivån vänder 

sig till vilka behov samhället har för att utvecklas i rätt riktning. Den pragmatiska nivån 

fokuserar på hur själva läroplanen vänder sig mot i detta fallet ett entreprenöriellt 

förhållningssätt. Den tredje nivån utgår från vilka förutsättningar som finns på den lokala 

skolan. När samtliga dessa tre samverkar med varandra bidrar dessa till en utveckling av ett 

entreprenöriellt förhållningssätt.   

 

När man utgår från ett läroplansteoretiskt perspektiv som lyfter fram den samhälleliga och 

utbildningspolitiska nivån som en del för skolans verksamhet hamnar fokus på vad framtidens 

medborgare behöver för kunskaper för att klara sig både i vardagen och i yrkeslivet. Studien 

visar att färdigheter som är efterfrågade nu och i framtiden är entreprenöriella förmågor. 

Färdigheter som lyfts fram är att medverka till samhällets utveckling både när det gäller 

ekonomi och social tillväxt. När detta samverkar med den pragmatiska och den lokala nivån 

blir upprättandet av specifika ämnesgränser mindre viktigt. I  (den lokala) skolan kan det ses 

som att ämnen samverkar med varandra, och att skolan fokuserar sin verksamhet i 

temaundervisning, eller att man besöker det lokala näringslivet. Detta kan vara en metod för 

att förbereda eleven för ett framtida yrkes och vardagsliv som vuxen (Wahlström, 2015) 

(Wahlström, Sundberg 2015). 

 

Skolan är en viktig sammarbetspartner för att utbilda den kommande arbetskraften med rätt 

kompetens. En egenskap som genomsyrar entreprenöriella kompetenser kommer att vara 

viktiga komponenter för samhället och då är det avgörande att skolan ger eleverna kunskaper 
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som betecknas som entreprenöriella. Wahlström (2015) presenterar en modell där samhällets 

behov styr skolan som institution att leverera kompetens till samhället, denna kompetens 

utvecklas i klassrummet. Läraren är en förmedlare av kunskap till eleven, och eleven 

använder sedan denna kunskap när eleven blir verksam i samhället. De företag och 

kommunala verksamheter som verkar i samhället kommer att få nytta av den kunskap som 

läraren en gång förmedlade till eleven. Wahlström skriver att: 

 

I ett läroplanstänkande som framhåller social effektivitet som målet för skolans 

utbildning grundas i stället urvalet av kunskaper utifrån en bedömning av vad en 

framtida samhällsmedborgare behöver i termer av kunskaper, färdigheter och 

kompetenser att medverka till samhällets ekonomiska och sociala utveckling 

(Wahlström, 2015. s. 38).  

 

Med denna bakgrund menar jag att studien har en didaktisk utgångspunkt med intresse för ett 

entreprenöriellt förhållningssätt. Det blir intressant om man kan se samband mellan ett 

entreprenöriellt förhållningssätt och de tre nivåer som Wahlström (2015) beskriver ovan, där 

hon framhåller att samhällets behov styr skolan att leverera kompetens till samhället. 
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6 Metod 
För att få svar på min första frågeställning, ”Vad innebär entreprenöriellt 

lärande/förhållningssätt i skolans policydokument?” har jag gjort en dokumentanalys av de 

styrdokument som reglerar undervisningen. För att få svar på min andra frågeställning, ”Hur 

uppfattar lärare ett entreprenöriellt lärande/förhållningssätt och hur omsätts ett sådant 

lärande/förhållningssätt i praktiken?” har jag intervjuat 10 lärare. Informanterna arbetar med 

olika ämnen och årskurser, de har även varierad yrkeserfarenhet. De namn som förekommer i 

datamaterialet är fingerande, detta görs för att behålla informanternas anonymitet.    

 

 

6.1 Dokumentanalys 
Som resultatunderlag har jag använt mig av kursplaner som finns i lgr11 för de ämnen som är 

relevanta i studien. Jag har belyst kursplanerna för att se hur dessa vänder sig mot ett 

entreprenöriellt förhållningssätt. Detta har varit ett analysarbete som har vuxit fram genom att 

jag har analyserat de aktuella kursplanerna. Jag har kategoriserat mitt datamaterial i olika 

teman. Detta har jag gjort för att kunna ställa olika kategorier mot varandra, och för att se om 

vissa mönster framträder i datamaterialet. 

 

6.2 Population och urval 
 Studien görs vid min egen arbetsplats, som är en 1-9 skola. Elevantalet på skolan är ca 300 

elever. Skolan är belägen på en mindre ort i södra Sverige, kommunen som är huvudman för 

skolan har mindre än 10,000 invånare. Det som är kännetecknande för den bygd där skolan är 

belägen är att den präglas av småföretagsamhet. Dessa villkor skall man ha som bakgrund när 

jag genomför de intervjuer med de 10 lärarna.  

 

 Jag har valt 10 lärare till intervjuer, jag valt så att de tre lärarkategorierna skall bli likvärdigt 

presenterade. Samtliga informanter är verksamma lärare men arbetar inom olika årskurser och 

ämnen. Deras erfarenhet från yrket skiljer sig åt. Att valet av metod föll på intervjuer har sin 

förklaring till att jag vill komma åt lärares känslor, åsikter och uppfattningar. Min bedömning 

är att detta inte är något hinder för mitt val av metod.   

 

Fiktiva namn Ämnesgrupp 

Erfarenhet 

i år 

Lotta 

 

Estetisk 

 

8 

Eva 

 

Estetisk 

 

10 

Maja 

 

Estetisk 

 

9 

Nils 

 

Estetisk 

 

15 

Nicklas 

 

Ma/Natur 1 

Åsa 

 

Ma/Natur 14 

Tobias 

 

Ma/Natur 7 

Sofia  SV/Samhälle/Ma/Natur 32 

Carina 

 

SV/Samhälle 16 

Moa 

 

SV/Samhälle 35 

 

6.3 Metod för datainsamling 
Mitt urval av styrdokument har styrts av de ämnen  som respektive informant undervisar i. Jag 

har genomfört semistrukturerade intervjuer. Att valet föll på denna intervjumetod beror på att 

jag vill vara flexibel under intervjun, samt att intervjupersonen skall få utveckla sina idéer på 
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ett konstruktivt sätt. Jag genomförde mina intervjuer vid informantens egen arbetsplats eller 

klassrum. Anledningen till detta var att jag strävade efter att informanterna skulle känna sig 

trygga i sin egen miljö och därmed svara så trovärdigt som möjligt. Anledningen till att jag 

inte valde ostrukturerade intervjuer beror på att jag ändå vill styra intervjun i en vis riktning 

med hjälp av min intervjuguide (Bilaga) och att ha möjlighet att ställa följdfrågor under 

intervjutillfället. Detta upplevde jag som en hjälp under intervjuerna, att man kunde avbryta 

samtalet för att inflicka följdfrågor med syftet att ge ett rikare datamaterial. (Dencombe, 2013. 

Bryman, 2002). 

 

Frågorna handlar bl.a. om hur lärare uppfattar och definierar ett entreprenöriellt 

förhållningsätt. Att frågorna handlade just om detta beror på att jag vill få svar på hur lärare 

från olika ämnen uppfattar och definierar ett entreprenöriellt fårhållningssätt. Om dessa lärare 

väljer att angripa arbetet med ett entreprenöriellt förhållningssätt på ett visst sätt är min 

ambition att detta skall framgå av min kommande analys. Intervjufrågorna kommer också 

behandla vilka arbetsformer som främjar ett entreprenöriellt förhållningssätt, och om eleven 

behöver några förkunskaper innan man introducera förhållningssättet. Min intervjuguide 

kommer att fungera som ett redskap för att ge data för min kommande analys. Guiden är 

indelad i tre delar, Entreprenöriellt förhållningssätt, arbetsformer och Ämnen. De inledande 

frågorna inriktar sig på vilken relation informanterna har till ett entreprenöriellt 

förhållningssätt. Efter det kommer det frågor om det finns vissa arbetsformer och ämnen som 

lämpar sig mer eller mindre för ett entreprenöriellt förhållningssätt. Denna struktur skall 

underlätta för informanterna. 

 

6.4 Pilotstudie 
För att testa om mina frågeställningar ger några användbara svar, och om min intervjuguide 

fungerar genomför jag två pilotintervjuer (Yin, 2013). Pilotstudien omfattar två informanter. 

En lärare som undervisar i naturvetenskapliga ämnen och en lärare som undervisar i estetiska 

ämnen.  

 
6.4.1 Erfarenheter från pilotstudien 
Textmaterialet från de båda intervjuerna upplevdes som väl omfattande, vilket gjorde att det 

tog för lång tid att genomföra intervjun. Det är tveksamt om informanterna vill avsätta alltför 

mycket tid för en intervju. Jag strävar efter att begränsa intervjun till en längd av max 30 

minuter (Bryman, 2002). 

 

En annan lärdom var att intervjuguiden blev snedfördelad, med för stor övervikt med frågor 

om de estetiska ämnena. Mitt syfte är att undersöka innebörden i begreppet entreprenöriellt 

förhållningssätt och hur detta kan omsättas i praktiken. I min intervjuguide som omfattade 

pilotstudien hade jag konkreta frågor om hur de estetiskalärarna arbetar specifikt med ett 

entreprenöriellt förhållningssätt, detta ändrade jag så att det även omfattade övriga 

lärarkategorier. 

 

Intervjuguiden visade sig också ge intressanta svar, som att båda informanterna menade att för 

att ett entreprenöriellt förhållningssätt skall kunna omsättas i praktiken krävs det att eleverna 

har en viss form av grundläggande förkunskaper och färdigheter i det ämne som är aktuellt.  
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6.5 Etiska överväganden 

De regler som man skall ta i beaktande när man skall genomföra en intervju är att det finns ett 

samtycke från den person som skall intervjuas. Samtliga parter skall också vara medvetna om 

syftet med intervjun, att det material som samlas in enbart skall användas till den aktuella 

forskningen. Vidare skall man upplysa den intervjuade personen om att det som sägs kommer 

att dokumenteras med digital teknik, i detta fall med en mobiltelefon. Det kommer finnas en 

intervjuguide(Bilaga) som utgör agendan och en tydlig riktning för intervjun (Dencombe, 

2013). Min avsikt är att distansera mig från studien, anledningen till att jag poängterar detta 

under etiska överväganden är att eftersom jag arbetar på skolan och genomför 

studien/intervjuer finns det en fara i att informanterna svarar annorlunda för att blidka studien. 

När vi sedan skall genomföra förbättringsarbetet kommer jag att både vara delaktig i 

planeringen av förbättringsarbetet förmodligen tillsammans med ledningen. Arbetet kommer 

att kretsa kring ett kollegialt lärande. Samtidigt kommer jag att vara en kollega bland övriga 

kollegor. Detta kommer att bli en prövning och samtidigt en ny erfarenhet. 

 

6.6 Bearbetning 
Jag har använt mig av en kvalitativ dataanalys, detta gällde både vid min analys av 

intervjuerna samt dokumentanalysen av skolans policydokument. Kvalitativ dataanalys tar sin 

utgångspunkt i fyra principer. Den första av dessa är att den analys som jag kommer fram till 

skall utgå från den data som jag samlade in genom mina intervjuer och efter att ha studerat 

skolans policydokument. Den andra principen som bottnar i den första betonar att mina 

förklaringar skall hänföras med noggrann dokumentering från datamaterialet. Resultat och 

slutsatser som jag har kommit fram till bottnar i mitt datamaterial. Det skall dock poängteras 

att det finns utrymme för en tolkningsprocess av den kvalitativa data. Den tredje principen är 

att jag skall undvika egna kommentarer och åsikter. Den fjärde och sista principen tar sin 

utgångspunkt i att analysen skall bottna i en process som rör sig fram och tillbaka och i 

ständig utveckling av empiriska data och kategorier och begrepp. (Dencombe, 2013) Denna 

process har varit levande och min indelning av kategorier i mitt resultat har omformulerats 

gång på gång. Jag började med att transkribera all min data, efter det började arbetet med att 

finna mönster i min data. När jag har transkriberat mitt datamaterial har jag lyssnat på den 

telefon som jag har använt för inspelning. För att sedan ordagrant skriva av vad informanterna 

har sagt under intervjun. Betydelsefulla fragment bli här ideografiska, att hitta ”guldkorn” i en 

specifik intervju. Samt att se mönster som syftar till att finna samband mellan olika objekt 

(Bryman, 2002. Åsberg 2001).  

 

 

 Den innehållsanalys som jag har genomfört har bidragit till att olika teman har framkommit. 

Mitt analysarbete har också bidragit med och se mönster, att synligöra hur olika aspekter kan 

sorteras in i huvudkategorier och underkategorier. Denna kategorisering av kvalitativ data 

benämns som kodning av material. Här var jag intresserad av att dela in materialet i kategorier 

för att på det sättet få en tydligare bild av teman i mitt datamaterial (Yin, 2013).   

Anledningen till att jag har strukturerat mitt material är att det skall bli tydligt att följa de 

olika ämnesgrupperna av lärare för hur de beskriver och definierar ett entreprenöriellt 

förhållningssätt. Lärarkategorierna har varit viktiga för studien, för att se hur en vis kategori 

definierar ett entreprenöriellt förhållningssätt ur olika perspektiv. Perspektiven kan vara val av 

undervisningsmetod, elevens möjlighet att påverka undervisningen eller samarbete med 

aktörer utanför skolan.  
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Vid min analys kommer jag att dela in materialet från intervjuerna i huvudkategorier samt 

underkategorier. En fördel med detta är att man lättare kan se samband och skillnader (Yin, 

2013). Ett samband skulle kunna vara att de naturvetenskapliga lärarna beskriver ett 

entreprenöriellt förhållningssätt på ett sätt. Vilket medför att de arbetar efter en viss metod. En 

skillnad skulle kunna vara att samhällsvetenskapliga lärarna beskriver ett entreprenöriellt 

förhållningssätt på ett annat sätt än de estetiska lärarna.  

 

I min dokumentstudie har jag valt att analysera de ämnen från grundskolan som representeras 

från respektive lärarämnesgrupp. Från Naturlärarna analyserar jag matematik och de 

naturvetenskapliga ämnena. Från samhällslärarna analyserar jag svenska och de 

samhällsvetenskapliga ämnena. Från estetlärarna analyserar jag de estetiska ämnena. Jag utgår 

från det läroplansteoretiska perspektiv som jag definierar i min teori. Där det beskrivs att 

läroplansteorier är en sammantagen bild, att olika läroplaner kan ses som ett urval av kunskap 

(Wahlström, 2015). Jag kommer att arbeta med frågeställningen, ”Vad innebär 

entreprenöriellt lärande/förhållningssätt i skolans policydokument?”  Analysen koncentrerar 

sig på läro- och kursplaner från respektive ämne från lgr11. Det som jag kommer att analysera 

är hur dessa policydokument koncentrerar sin undervisning kring ett entreprenöriellt 

förhållningssätt och hur det omsätts i praktiken.  
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7 Resultat 
Under denna rubrik kommer jag att analysera vad som finns dokumenterat i skolans 

policydokument för de ämnen som är aktuella för min studie. Det som jag kommer att 

analysera är att undersöka innebörden i begreppet entreprenöriellt förhållningssätt och hur det 

omsätts i praktiken. Nedan presenterar jag det enda stycke i Lgr11 där man konkret talar om 

entreprenörskap: 

En viktig uppgift för skolan är att ge överblick och sammanhang. Skolan ska 

stimulera elevernas kreativitet, nyfikenhet och självförtroende samt vilja till att 

pröva egna idéer och lösa problem. Eleverna ska få möjlighet att ta initiativ och 

ansvar samt utveckla sin förmåga att arbeta såväl självständigt som tillsammans 

med andra. Skolan ska därigenom bidra till att eleverna utvecklar ett 

förhållningssätt som främjar entreprenörskap (Skolverket, 2011 s. 9). 

Nedan följer en analys av lärarintervjuer från tre ämneskategorier, naturlärare, samhällslärare 

och estetlärare, med fokus på frågorna som finns i intervjuguiden. Syftet med denna analys är 

att få en uppfattning om hur lärare i dessa ämnen är tänkta att arbeta efter ett entreprenöriellt 

förhållningssätt. De teman som jag har strukturerat mitt material kring har vuxit fram kring 

mitt intervjumaterial, Innehållet har kommit att kretsa kring i vilken omfattning man 

samordnar eller integrerar ett visst innehåll. Övriga teman berör hur man strukturerar själva 

undervisningen, om den är reproducerande eller öppen och produktiv.  

 

7.1 Kursplaner matematik och naturvetenskapliga ämnen 
I kursplanen för matematik beskrivs ämnet som kreativt, reflekterande och problemlösande, 

ämnet är nära samankopplad med den sociala och samhälleliga utvecklingen. Eleven skall 

tränas i att fatta välgrundade beslut i vardagliga situationer (Skolverket 2011b.). Detta är 

förmågor som man särskilt kan härleda till ett entreprenöriellt förhållningsätt. Kreativitet kan 

ta sig olika utryck och kan förekomma i såväl praktiska som teoretiska situationer. I 

matematiken kan eleven lösa en uppgift på ett kreativt sätt genom att visa sina uträkningar på 

ett strukturerat och välformulerat sätt. Samtidigt som eleven praktiskt kan lösa en 

matematikuppgift genom att konstruera och ”bygga” något med hjälp av matematiska 

begrepp. 

 

I kursplanen för Biologi beskrivs att eleven skall utveckla en förståelse för olika påståenden 

och pröva och värdera dessa med hjälp av naturvetenskapliga metoder. Eleven skall utveckla 

en förmåga att granska sina egna och andras argument i ett samanhang där biologi har 

betydelse. Eleven skall kunna hantera valsituationer som berör praktiska, etiska och estetiska 

val (Skolverket, 2011b). 

  

I ämnet fysik beskrivs att eleven skall utveckla en nyfikenhet för att undersöka vår omvärld. 

Genom fysikämnet skall eleven utveckla ett kritiskt tänkande kring sina egna och andras 

naturvetenskapliga resultat. Eleven skall hantera praktiska, etiska och estetiska valsituationer 

som b. la berör energi och teknik(Skolverket, 2011b). 

 

Kemi beskrivs som ett ämne där eleven skall utveckla ett intresse för att undersöka vår 

omvärld med kemiska kunskaper som utgångspunkt. Eleven skall kunna ta ställning i frågor 

som rör energi, miljö, hälsa och samhälle. Eleven skall kunna använda kemiska begrepp och 

modeller för att förklara kemiska samband i samhället och naturen (Skolverket, 2011b). 
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Ett entreprenöriellt förhållningsätt framstår här tätt kopplat till valsituationer, där eleven skall 

lita på sin egna och andras förmåga, i de naturvetenskapliga kursplanerna. Det går också att 

utskönja att samarbete med samhället skall ingå som en naturlig del i ämnena.  
  

7.2 Kursplaner svenska och samhällsvetenskapliga ämnen 
I kursplanen för svenska beskrivs att eleven skall utveckla kunskaper om det svenska språket. 

De skall utveckla en tilltro till sin egen språkförmåga och kunna uttrycka sig i olika 

situationer. Eleven skall utveckla förmågor för hur man formulerar egna åsikter i olika 

medier. Estetiska utrycksformer skall vara tydliga inslag i svenskämnet i grundskolan. 

Elevens egen förmåga att utveckla sitt språk och sin förståelse för omvärlden. Eleven skall 

också ta ansvar för sitt egna språkbruk (Skolverket, 2011b). 

 

Geografi beskrivs som ett ämne där eleven skall utveckla kunskaper och geografiska 

förhållanden och en förståelse för olika levnadsförhållanden. Eleven skall kunna tolka och 

bedöma konsekvenser av förändringar som sker i det geografiska rummet. Undervisningen i 

geografi skall ge eleven kunskap om hur människa, samhälle och natur samspelar och vilka 

konsekvenser det får för människan(Skolverket, 2011b). 

 

Kursplanen för historia betonar att eleven skall utveckla kunskaper om historiska 

sammanhang. Eleven skall få en insikt om att vår historia påverkar vårt framtida samhälle. 

Historiska källor skall kritiskt granskas och värderas för att skapa historisk 

kunskap(Skolverket, 2011b). 

 

I kursplanen för religion beskrivs att eleven skall utvecklar kunskaper om religioner i det egna 

samhället och i andra delar i världen. Undervisningen skall spegla hur religion kan skapa både 

sammanhållning mellan människor och segregation. Eleverna skall utveckla sin förmåga att 

kunna analysera och ta ställning i olika frågor som berör religion (Skolverket, 2011b). 

 

I ämnet samhällskunskap beskrivs att eleven skall utveckla kunskaper om hur individen och 

samhället påverkar varandra. Undervisningen skall ge eleven möjlighet att belysa 

samhällsfrågor ur olika perspektiv, detta medför en ökad förståelse för andra individer. Eleven 

skall utveckla en förståelse för att samarbete är av stor vikt för att skapa nya kontakter som 

leder till god samhällsutveckling(Skolverket, 2011b). 

 

Begreppet entreprenöriellt finns inte någonstans i dessa kursplaner, men man kan hitta 

förmågor som bidrar till ett entreprenöriellt förhållningssätt. Samarbete mellan människor och 

en tro på sin egen och andras förmåga går att utläsa som betydelsefullt i dessa kursplaner. Att 

eleven utvecklar sin samarbetsförmåga är viktiga kunskaper för att arbeta efter ett 

entreprenöriellt förhållningssätt.  Sammantaget bidrar svenska och samhällsvetenskapliga 

ämnena med att eleven utvecklar förmågor som bidrar till samarbete och förståelse för andra 

människors livssituation.     

 

7.3 Kursplaner estetiska ämnen 
 I kursplanen för slöjd betonas att arbetet i slöjdsalen skall sträva efter att manuellt och 

intellektuellt arbete skall samspela. Detta är tänkt att bidra till ett kreativt arbete som både 

individ och samhälle får del av (Skolverket, 2011b).   

 

I slöjdämnet skall eleven: 
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Välja och motivera tillvägagångsätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och 

utifrån kvalitets och miljöaspekter.  

Analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika 

begrepp (Skolverket, 2011b s. 213).  

 

De centrala entreprenöriella förmågor som beaktas i slöjdämnet kan vara att eleven själv leder 

sin arbetsprocess, och gör medvetna val som leder processen framåt.  

 

I kursplanen för idrott och hälsa beskrivs att eleven skall ges möjlighet att planera, genomföra 

och värdera olika aktiviteter som innehåller rörelser. Eleven skall också ges förutsättningar att 

ta ställning i olika situationer som behandlar idrott och hälsa. Undervisningen i ämnet idrott 

och hälsa skall fokusera på samarbetsförmåga och respekt för andra individer. Andra delar 

som också skall ingå är att eleven utvecklar en tilltro till sin egna fysiska förmåga. 

 

Planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter 

utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil (Skolverket, 2011b s.51).   

 

Ovan ges en beskrivning av vad som förväntas av en elev efter genomförd utbildning i idrott 

och hälsa. Betoningen i ämnet ligger på att själv och tillsammans med andra kunna uttrycka 

sig genom idrottslig gestaltning.  

 

I kursplanen för bildämnet beskrivs ämnet som kreativt, eleven skall utveckla sitt intresse för 

att skapa.  

Bildämnet ska uppmuntra eleven att ta egna initiativ och att arbeta på ett 

undersökande och problemlösande sätt (Skolverket, 2011b s. 20). 

 

Ovan beskrivs entreprenöriella förmågor som gynnar elevens förmåga att bli en kreativ 

individ som ser en utmaning som ett nytt lär tillfälle.  

 

7.4    Sammanfattning av kursplaner 
Jag kommer här att sammanfatta, hur man lyfter fram det innehåll som kan motsvara ett 

entreprenöriellt förhållningssätt enligt det vidare synsättet (Dahlstedt & Hertzberg, 2011).    

 

 Det finns enbart ett stycke i läroplanen där man kan läsa ordet entreprenörskap, 

däremot kan man skönja entreprenöriella förmågor i de olika kursplanerna. 

 

 De naturvetenskapliga ämnena lyfter fram förmågor som att eleven skall göra olika 

ställningstaganden i undervisningen samt att ämnena arbetar för att undervisningen 

skall kopplas till verksamheter utanför skolan. 

 

 De samhällsvetenskapliga ämnena lyfter fram förmågor som att eleven utvecklar sin 

samarbetsförmåga och tron på sin egen förmåga, och förståelse för andra människors 

livssituation.    

 

 De estetiska ämnena lyfter fram förmågor som att eleven själv skall leda sin 

arbetsprocess framåt, utveckla sin problemlösningsförmåga och förmågan att ta egna 

initiativ. 
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7.5 Uppfattningar av begreppet, Naturlärare 

Under denna rubrik kommer lärarna beskriva hur man uppfattar begreppet och innehållet dvs 

hur man samordnar och integrerar sin undervisning mot ett entreprenöriellt fårhållningssätt. 

Anledningen till att jag grupperat lärarna efter ämnestillhörighet är för att se om man kan  

skönja olika mönster på hur lärarna uppfattar ett entreprenöriellt förhållningssätt. Samt hur en 

viss lärarkategori organiserar undervisningen när man skall använda sig av ett entreprenöriellt 

förhållningssätt.   

 

Nicklas uppfattar begreppet entreprenöriellt förhållningssätt med att det finns många olika sätt 

att utforma undervisningen så att den blir entreprenöriell. Dock skall man enligt Nicklas tänka 

på att det skall finnas gränser för hur och vad eleverna får och skall göra:  

 

Jag har förstått att ett entreprenöriellt förhållningssätt är allting i stort sätt, kan 

man prata för sig genom att ex. ställa öppna frågor samt att de får mer valfrihet i 

sitt arbetsätt att arbeta. Men samtidigt skall man ha ramar kring arbetet. 

 

Åsa gör en annan tolkning kring begreppet entreprenöriellt, och menar att eleverna kan söka 

kunskap utanför skolan: 

För mig är det, lusten att vilja lära, och det jag tycker är roligt vill jag lära mig, 

och ta ansvar över det. När jag tänker entreprenöriellt så behöver kunskapen inte 

finnas på skolan. 

Integrering av ämnen är en viktig del för att möjligöra ett ökat samarbete mellan ämnen. Jag 

tänker här analysera hur lärare samverkar mellan ämnen i sin dagliga verksamhet. Några 

lärare beskriver att de bedriver ett inkluderande arbete med andra ämnen. De lärare som 

undervisade bland de yngre åldrarna hade ansvar för mer än ett ämne. Detta fick till följd att 

de mer naturligt kunde integrera ämnen med varandra. Sofia arbetade med ett projekt som hon 

kallar ”affären”: 

 

Mitt stora projekt är affären. Och här får jag in så många bitar i undervisningen, 

jag hade inte vågat jobba så fritt om det inte blev tal om det entreprenöriella. 

 

Sofias arbetssätt tyder på att det finns belägg för ett mer fritt arbetssätt i undervisningen, och 

att hennes arbetsätt hämtar stöd i det entreprenöriella. 

 

Affärsprojektet går till så att Sofia har en säck med produkter från en livsmedelsaffär. 

Eleverna får ta del av materialet och sedan komma överrens om vem som skall köpa och sälja 

de olika produkterna. Det finns några olika regler som eleverna måste rätta sig efter för att 

projektet skall kunna genomföras. När affärsprojektet har pågått under några lektioner ställer 

Sofia frågor till eleverna t. ex. om priserna är rimliga på det som säljs i affären. Eleverna får 

praktiskt räkna vad olika saker kostar och vad som är rimligt. Samarbetsförmåga och 

hänsynstagande är exempel på förmågor som finns naturligt i detta projekt, menar Sofia. 

Projektet blir ett sätt att integrera ämnen med varandra, samt träna färdigheter som att bedöma 

rimlighet. Sofia ger uttryck för att eleverna får utveckla samarbetsförmåga, samt fatta egna 

och gemensamma beslut. Utöver kunskaper som att lära sig att räkna, skriva och läsa.  

 

Ett annat sätt att angripa ett entreprenöriellt förhållningssätt gör Nicklas som undervisar 

elever på mellanstadiet, när han strävar efter att ge eleverna inflytande i undervisningen: 
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Eleverna har jobbat med ett arbetsområde som handlar om fåglar som de själva 

har styrt upp, de får själva välja hur de det skall redovisas. T.ex. filma med 

Ipaden, eller spela en teater. Jag som lärare kommer inte i första läget med några 

förslag. Det har funkat bra de är väldigt kreativa.  

 

Arbetsområdet som Nicklas beskriver utgår ifrån att eleverna har en kunskapsbas om fåglar. 

Detta är en förutsättning för att Nicklas sedan skall kunna introducera ett entreprenöriellt 

arbetsätt som ger eleverna förutsättningar att själva utveckla sina förmågor inom detta 

arbetsområde. Eleverna tränas i att utveckla sin förmåga att fatta egna beslut och komma med 

förslag på hur de vill redovisa uppgiften. För att eleverna skall stärka sin tro på sin egna 

förmåga och ger utlopp för kreativa idéer.   

 

Moa gav uttryck för att undervisningen förr var mer auktoritär och gav mindre utrymme för 

elevens egna tankar och idéer. Förr fanns det inget utrymme för olika lösningar på ett problem 

utan det sättet som läraren lärde ut skulle gälla: 

 

Jag tycker även att jag ändrat mitt arbetssätt genom åren, särskilt nu de senaste 

åren med det entreprenöriella, att man diskuterar olika frågor med klassen på ett 

bättre sätt än vad man gjorde innan. Förr var det mer auktoritärt styrt i 

undervisningen. Jag försöker verkligen få fram barnens önskemål, vilja och 

idéer. 

Moa sätter ett stort hopp till den nya läroplanen (lgr11), som uppmanar till ett entreprenöriellt 

förhållningsätt. Läroplanen sätter elevens idéer i centrum, och ett arbetsätt som uppmuntrar 

kreativitet och samarbete. Moa ser den nya läroplanen (lgr11) som en språngbräda för att våga 

arbeta mer entreprenöriellt. Förr var de mer styrda eftersom tidigare läroplaner inte gav lika 

stort spelrum att arbeta entreprenöriellt. Att kunna integrera ämnen ser Moa som en 

förutsättning för att eleverna tydligare skall se skolan som en helhet. Att eleven exempelvis 

lär sig att kunna räkna, det är en förmåga som tränas både på en matematiklektion och under 

en slöjdlektion. Jag menar att det är viktigt att läraren framför detta till eleven, att man tränar 

samma förmåga (matematik) men i olika lärsituationer.  

 

Sofia som undervisar i årskurs 1-3 återkom till att slöjdämnet hade goda förutsättningar för 

entreprenöriellt arbete:  

 

Ja jag tänker på slöjdämnet så finns det så mycket som vi kan samarbeta kring, 

för slöjden har ju verkligen förutsättningar för ett entreprenöriellt lärande. 

Hinder är tiden och det vill ju till att man har god hand med ordningen med 

barnen.  

 

Sofia som undervisar i matematik ser gärna ett samarbete med slöjden. Sofia vill integrera 

matematiken med slöjden för att eleven skall se en helhet med t.ex. hur man räknar och mäter. 

Dessa moment förekommer inom båda ämnena men i olika material. I matematiken räknar 

och mäter eleven i boken medan i slöjden sker det på olika material. Sofia pekar ut hinder för 

ett samarbete mellan matematiken och slöjden, och dessa är tid för samplanering och 

ordningen i klassrummet. Genom detta samarbete sker en växelvis träning av frihet – kontroll. 

På matematikelektionen är det en kontrollordning där eleven får kunskaper om hur en linjal är 

uppbyggd och fungerar. Där har läraren kontroll över elevens lärande. På slöjdlektionen är det 

en frihetskontroll genom att eleven själv eller under handledning tränas i att mäta med linjal, 

för att få rätt storlek på objektet. 
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 Man kan konstatera att här sker ett växelspel mellan traditionell undervisning och 

entreprenöriell undervisning, i praktiken är den traditionella undervisningen på matematik 

lektionen och den entreprenöriella undervisningen på slöjdlektionen.  

 

Den enskilda läraren visade sig också vara en viktig komponent för att eleven skall arbeta 

entreprenöriellt. Kan man inte motivera och stimulera eleven till kreativa tankar, blir det ofta 

svårt för eleven att själv skapa detta. Betydelsen av att lärarna har ”expert kunskaper” 

gentemot om läraren betecknas som ”novis” var signifikativt för en lärare med 

entreprenöriella metoder. Tobias som undervisar på högstadiet uttryckte sig så här: 

 

Entreprenöriellt förhållningssätt tycker jag att jag arbetar med i teknik och fysik 

ämnena där eleverna får träna på att driva ett eget projekt med att designa en 

produkt. Sedan så arbetar ju de praktiskt estetiska ämnena efter detta arbetssätter 

i stor utsträckning där de utgår från elevens idéer. Där förmågor som kreativitet 

och självständighet kommer till uttryck.  

 

Kreativitet och självständighet ses som förmågor som kan integrera olika ämnen och leda till 

samarbete, mellan lärare. Lärarnas svar tyder på att man inte alltid först behöver titta på 

genomförbara uppgifter, utan man kan också titta på vilka förmågor som förenar ämnen och 

inleda ett samarbete kring det. 

 

7.6 Uppfattningar av begreppet, Samhällslärare 
Carina som undervisar på högstadiet definierar en entreprenöriell undervisning så här: 

 

Jag tycker att vi arbetar med ett entreprenöriellt förhållningssätt i Sv och So. 

Det kan visa sig genom att eleverna får välja om de vill redovisa en uppgift, 

muntligt eller skriftligt. 

 

Carinas sätt att definiera ett entreprenöriellt förhållningssätt tyder på att hon organiserar hur 

lektionen skall utformas. Det är Carina som väljer ut inom vilket område som undervisningen 

skall handla om. Eleverna involveras senare när de får vara delaktiga hur de skall redovisa en 

viss uppgift. 

 

Carina menade också att organisatoriska delar försvårar samarbete mellan ämnen: 

 

Tiden ser jag som en svårighet. Samt att ämnena jobbar i otakt med varandra för 

att kunna samarbeta kring ett tema. 

 

Moa undervisar bl.a. i svenska i årskurs 1-3, hon lyfter fram att ett entreprenöriellt 

förhållningssätt har gjort hennes undervisning mer varierad, samt att eleverna är mer delaktiga 

i undervisningen. Moas undervisning tyder på att entreprenöriella intentioner har goda 

möjligheter att visa sig i ämnet svenska: 

 

Jag tycker även att jag ändrat mitt arbetssätt genom åren, särskilt nu de senaste 

åren med det entreprenöriella, att man diskuterar olika frågor med klassen på ett 

bättre sätt än vad man gjorde innan. 

 

Moa anser vidare att eleverna skall ha möjlighet att påverka undervisningen, hon nämner att 

man kan söka samarbete utanför skolan. Grundbulten menar Moa ändå är att ta vara på 

eleverna tankar och idéer: 
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Man tänker på barnens kreativitet och på deras önskemål, tankar och idéer skall 

komma fram. Inte kanske i första hand att man går ut till företag, men det skall 

ingå också, men det är ju ändå arbetet i klassen och ta till vara deras idéer. Och 

spina vidare på det. 

7.7 Uppfattningar av begreppet, Estetlärare 
Eva menar att begreppet entreprenöriellt förhållningssätt bygger på att eleven får lära sig att ta 

ansvar: 

Det är att eleverna skall lära sig att ta ansvar, och förmedla det till andra.  

Lotta som undervisar på högstadiet lägger ett stort ansvar på pedagogen att motivera eleven 

till entreprenöriella tankar och arbetssätt: 

 

Det hänger faktiskt också på pedagogen, hur kreativ du är i det som eleverna 

skall göra. Men det är klart att det är lättare att göra en kreativ bilduppgift än en 

kreativ bråkuppgift i matten. Men det är nog lättare i skapande ämnen. 

 

Lottas svar tyder att pedagogen är central för att skolan skall arbeta efter ett entreprenöriellt 

förhållningssätt. Får inte personalen på skolan tid och kompetens för att arbeta entreprenöriellt 

blir det svårt att undervisningen präglas av entreprenöriella idéer. 

 

Lärandeprocesser avses som en process som eleven själv skapar och driver sitt arbete. Eleven 

utvecklar något i sin arbetsprocess, och läraren fungerar som en handledare för eleven. Nils 

framhåller lärandeprocesser som ett viktigt redskap för elevens lärande: 

  

Förmågor som kreativitet, självständighet och ansvar tränas i praktiskt estetiska 

ämnena för där har vi ofta lärande processer, men även i svenska där de har 

författarskola som också jobbar med arbetsprocesser. För det kan vara väldigt 

skapande att skriva en deckare t.ex. På samma sätt som det kan vara väldigt 

skapande att dreja en skål i bilden eller svarva en ljusstake i slöjden. Det är inget 

som är bättre än något annat utan det är mycket upptill pedagogen. Men det 

faller sig nog mer naturligt i praktiskt estetiskaämnen för att de ämnena ligger 

mer åt det hållet.  

 

Nils menar att processen skall fungera som en motor för att stimulera de generiska 

färdigheterna hos eleven. Anledningen till att det faller sig mest naturligt i de estetiska 

ämnena är att eleven själv har kontroll över sin arbetsprocess, enligt Nils. Nils ser möjligheter 

även i andra ämnen genom att lärandeprocesser kan utvecklas även där. 

Nils vision är att fler ämnen skall arbeta med lärandeprocesser, att eleven skapar något eget. 

Nils ger exempel på detta både i praktiska och teoretiska ämnen, vilket visar på att 

lärandeprocesser kan utvecklas inom olika ämnesområden. 

 

7.8 Struktur – Frihet, Naturlärare 
Gränsen mellan struktur och frihet i en lärares undervisning kan ibland vara diffus. Det är 

viktiga redskap i undervisningen för att ge eleven en god blandning i klassrummet. Flertalet 

lärare uttrycker att eleverna behöver kunskapsramar för att kunna behärska ett entreprenöriellt 

lärande som ger eleverna ett mer fritt arbetssätt. Där eleven styr sin arbetsprocess:  
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Att låta eleverna arbetar självständigt eller i grupparbeten där inlärningen sker 

via egna arbetsprocesser borde gynna det entreprenöriella lärandet mer. Där de 

jobbar mer själva och får tänka mer kreativt.  De blir mer kreativa när de sätter 

igång och arbetar. Men det ena behöver inte utesluta det andra, för struktur och 

vissa regler kan också vara viktiga. För det entreprenöriellt lärandet har det mer 

effekt om de har någon egen arbetsprocess som de arbetar med. 

Katederundervisningen kan vara viktig i början så att de får kunskaper så att de 

senare kan bli mer självständiga i sin arbetsprocess. Men jag tror nog egna 

arbetsprocesser är bättre om man skall välja mellan katederundervisning och 

egna arbetsprocesser (Nicklas). 

 

För att upprätthålla ett entreprenöriellt förhållningsätt, behöver eleven enligt detta synsätt en 

viss kunskap för att tillägna sig ett entreprenöriellt förhållningsätt. Man kan beskriva det som 

att en snickare kan inte lära sig att snickra om man inte ger snickaren rätt verktyg. Dessa 

verktyg menar Nicklas att eleven skall få i de lägre åldrarna för att sedan kunna utveckla ett 

entreprenöriellt arbetsätt senare. 

 

Tobias förväntar sig att eleverna har grundläggande kunskaper när de börjar årskurs 7, så att 

han kan arbeta i projektform med eleverna: 

 

När eleverna har kommit upp på högstadiet förväntar jag mig att de har 

införskaffat sig de grundläggande kunskaperna i att kunna läsa skriva och räkna. 

Vilket självklart är livsviktigt. Här på högstadiet skulle jag än mer vilja att 

eleverna gavs möjlighet att driva egna projekt som de fick förverkliga på något 

sätt. Alla elever har olika svårt att jobba under eget ansvar men vi inom skolan 

måste arbeta för att göra eleverna självständiga i sin arbetsprocess för det är ju 

detta som arbetslivet förväntar sig av dem när den dagen kommer. 

 

Tobias lägger ett stort hopp till det entreprenöriella förhållningsättet för att genomföra sin 

undervisning. Men faktum är att eleven behöver grundläggande kunskaper för att kunna 

arbeta entreprenöriellt. Tobias menar att elevens lärande tränas bäst om eleven själv kan driva 

sitt projekt. Under processen tränas bl.a. förmågor som självständighet, ansvar och 

uthållighet. En elev som har brist inom dessa förmågor behöver mer stöd. Tobias sätt att 

organisera undervisningen behandlas i de s.k. framtidskompetenserna som DeSeCo har pekat 

på att den europeiska medborgaren skall ha för att främja god utveckling. 

Framtidskompetenserna påminner om de förmågor som tränas när läraren arbetar efter ett 

entreprenöriellt förhållningssätt.  

 

7.9 Struktur – Frihet, Samhällslärare 
Tron på att eleven skall yttra sin egen åsikt och komma med egna förslag på lösningar har 

blivit mer tydligt i samband med införandet av den nya läroplanen (Lgr11): 

  

Jag har ändrat mitt arbetssätt genom åren, särskilt nu de senaste åren med det 

entreprenöriella, att man diskuterar olika frågor med klassen på ett bättre sätt än 

vad man gjorde innan. Förr var det mer auktoritärt styrt i undervisningen. Jag 

försöker verkligen få fram barnens önskemål, vilja och idéer. Jag tänker särskilt 

på matten när de kommer med kreativa lösningar hur man kan räkna ut olika tal, 

eller att de praktiskt kan räkna i t.ex. slöjden när de bygger något. Målsättningen 

är att de skall se en helhet och samband mellan ämnen. Att hela skolan hänger 
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ihop. Innan var det mer att de själva satt i boken och räknade. Det är ett helt 

annat arbetssätt idag. 

 

Moa talar gärna om andra ämnen än de som hon själv undervisar i, detta kan tolkas som att 

hon inte känner sig bekväm med att undervisa efter ett entreprenöriellt förhållningssätt. Mer 

kunskap om hur man kan undervisa entreprenöriellt skulle nog vara lämpligt, så att Moa kan 

beskriva hur hon själv arbetar entreprenöriellt i sin undervisning: 

 

Du behöver ha viss faktakunskap innan du kan börja skapa process. Du måste ha 

något att arbeta med. 

 

Moa betraktar kreativitet som något man kan träna sig till. Detta gör man med fördel om man 

i första stadiet inhämtar fakta, och sedan kan omsätta fakta i t.ex. en praktisk uppgift, menar 

Moa. Faktakunskaper är en av de nycklar som krävs för att utveckla entreprenöriella 

färdigheter. Att lärare låter eleven vara ”fria” i tanken blir viktigt för att skolan skall fostra 

blivande medborgare med entreprenöriella förmågor. Slår vi bort tankar som vi anser vara 

bortkastade för eleven urholkar vi också elevens sätt att producera kreativitet, och det är en 

förmåga som skolan skall uppmuntra.   

 

Slöjdämnet pekades ut som ett ämne som har goda förutsättningar att träna förmågor som, 

självständighet, kreativitet och ansvarstagande: 

 

Det finns ju inget annat ämne som tränar självständighet, kreativitet och 

ansvarstagande så bra som i slöjden. Efter slöjden skulle jag vilja säga No, nu 

efter att vi har börjat arbeta med NTA- lådorna (Naturvetenskap och teknik för 

alla). I undersökningar som man gör krävs det att man har kreativitet. Och kan 

tänka lite längre. Då får man inte allt givet när man har ett undersökande 

arbetssätt. 

 

Intressant är att Moa nämner att ”man inte får allt givet med ett undersökande arbetsätt”. 

Detta kan tolkas som att eleven når ett steg längre om hon jobbar i en arbetsprocess där det 

inte finns några givna svar. Eleven får själv göra val som leder processen framåt.  

 

7.10 Struktur – Frihet, Estetlärare 
Maja som undervisar över stadiegränserna såg elevernas kreativitet som en motor för eleven 

att själv producera och utveckla något efter sina egna idéer: 

 

För mig är det att ta tillvara på kreativitet hos elever så att de får verktyg att vara 

fria i tanken på ett sätt, men det måste även vara inom en viss ram. För att få 

vara kreativ måste man också ha med sig vissa kunskapsramar, man kan inte 

bara komma in och vara kreativ, utan man måste utgå ifrån någonting. Och inte 

bli låst utan verkligen få köra på så som riktigt bra entreprenörer jobbar. Fria i 

tanken men sedan kan man bli stoppad av vissa saker. 

 

Majas beskrivning av att ”ta tillvara på kreativiteten” som eleverna har ställer krav på den 

undervisande läraren att utforma lektionen så att eleven får utlopp till sin kreativitet. Majas 

beskrivning överensstämmer med det som kännetecknar en s.k. expertlärare. En elev kan inte 

bara gå in i ett klassrum och bli kreativ. Ur lärarens perspektiv är det därför nödvändigt att 

själv ha den entreprenöriella kompetens som uppdraget kräver. Om detta brister är det annars 

en risk att lektionen uppfattas som ostrukturerad och flummig: 
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Vissa elever klarar att tänka själva men en del behöver mer ramar. 

 

Maja sätter fingret på en problematisk pedagogisk fråga, nämligen att t .ex. Olle behöver 

mycket hjälp och stöd medan Tage gynnas av en annan pedagogik som låter honom ”sväva” 

ut mer i sin tanke. En lärare som besitter erfarenhet samt god kompetens löser denna 

problematik genom att individualisera undervisningen så att båda eleven utvecklas. Detta 

förstärks i beskrivningen av s.k. expertlärare, som kan anpassa sin undervisning efter de 

förutsättningar som råder.  

 

7.11 Verktyg, Naturlärare 
Att man som lärare kan variera och entusiasmera eleverna i den vardagliga undervisningen är 

av stor vikt. Här nedan skall jag redovisa ett axplock av verktyg som lärare har i sin 

verktygslåda för att arbeta efter ett entreprenöriellt förhållningssätt: 

 

Till viss del, men jag har väldigt dålig kontakt med näringslivet. Men jag jobbar 

efter lusten att lära, det är mitt tänk. 

 

Åsa knyter samman ett entreprenöriellt förhållningsätt med samarbete med det lokala 

näringslivet. Vilket är ett sätt för att integrera ett entreprenöriellt förhållningsätt med eleverna. 

Elever hos de högre åldrarna är nog bäst lämpade för ett sådant samarbete. Dock behöver Åsa 

inte förkasta ett entreprenöriellt arbetsätt, utan det finns ju andra sätt att arbeta på, som andra 

informanter gett uttryck för: 

 

Det menar jag att mina ämnen gör (No-Tk) och framför allt då när vi jobbar i 

projektform. Sedan är det väl ingen hemlighet att de praktiskt estetiskaämnen 

jobbar extra mycket med dessa färdigheter, eftersom de tar vill vara elevens 

kreativitet och ger dem möjlighet att arbeta i en arbetsprocess som kännetecknas 

av självständighet och eget ansvarstänkande (Tobias). 

 

Dessa informanter menar att de entreprenöriella färdigheterna tydligast utvecklas i de 

praktiskt estetiska ämnena. Avgörande komponenter för detta är arbetsprocessen och att 

eleven ges utrymme och möjlighet för sin kreativitet. För att eleverna skall se skolan som en 

helhet bör samtliga ämnen inspireras av denna arbetsprocess. För att arbeta in ett 

entreprenöriellt förhållningsätt hos eleven. De verktyg som naturlärarna betonar är att 

eleverna jobbar i projektform och att de samarbetar med någon aktör utanför skolan, kan vara 

ett samarbete med ett företag eller kommunalverksamhet.  

 

7.12 Verktyg, Samhällslärare 
På vilket sätt man bäst främjar ett entreprenöriellt förhållningssätt varierade mellan 

lärarkategorierna: 

 

När de får välja om de vill redovisa muntligt eller skriftligt. 

 

Carina undervisar i samhällskunskap och menar att om eleverna får välja om de vill redovisa 

muntligt eller skriftligt arbetar de efter ett entreprenöriellt förhållningsätt.  Detta kan vara ett 

begränsat sätt att arbetar med ett entreprenöriellt förhållningssätt genom att eleverna endast 

får inflytande över vilken redovisningsform de skall använda sig av:  
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När man jobbar med praon, och att de senare får skriva om sin prao tid i skolan 

(Carina). 

 

Ett alternativ att kombinera den praktik som elever vanligtvis under åk 8 och åk 9 genomför 

hos det lokala näringslivet för att få en inblick hur de bedriver sin verksamhet. Att de sedan 

ges utrymme att dokumentera sin prao tid är ett tillfälle att dokumentera ett entreprenöriellt 

arbetsätt: 

 

Att eleverna lär sig att bli självständiga och kunna ta ansvar för sina studier. 

Samt att de kan argumentera för sina åsikter. 

 

För att eleven i skolan skall utvecklas till goda samhällsmedborgare trycker Carina på viktiga 

förmågor. Självständighet och ansvar och kunna utrycka sina åsikter är förmågor som 

efterfrågas av dagens och förmodligen framtidens samhällsmedborgare.  

 

7.13 Verktyg, Estetlärare 
Estetlärarna visade sig ha en bred repertoar på hur man kan främja ett entreprenöriellt 

förhållningssätt: 

 

Ja det gör jag ofta, framförallt när vi har sammarbetsövningar. Jag använder mig 

av äventyrspedagogiken, där den i korta drag går ut på att eleven får ett uppdrag 

som den skall lösa själv eller med hjälp av andra inom vissa ramar. Jag har 

också sammarbetsövningar där de får olika roller i gruppen. Där var och en i 

gruppen tvingas att komma med förslag på lösningar, och kan man inte kan man 

alltid säga pass. Alla i gruppen kan bidra med något de har också olika roller i 

gruppen ex ledare, expert, material ansvarig.  

 

Nils organiserar sin undervisning så att eleverna blir delaktiga både i planering och 

genomförande. På detta sätt menar Nils att eleverna känner en större delatighet i 

undervisningen. Nils ger inte alltid lösningar på alla problem utan låter eleverna själva 

problematisera och komma med lösningar. På detta sätt att organisera undervisningen 

utvecklas förmågor som kreativitet, samarbetsförmåga, uthållighet och att kunna lita på sin 

egen förmåga: 

 

Själva slöjdämnet är kreativt i sig. Och man vill att de skall komma med egna 

idéer i sin arbetsprocess. Själva ämnet är entreprenöriellt.  

 

Maja anser att arbetsprocessen som eleverna arbetar med i slöjdämnet är navet för ett 

entreprenöriellt förhållningssätt. Om eleverna inte  jobbar i en arbetsprocess och istället 

jobbar mer traditionellt hade förmodligen inte elevens egna tankar och idéer utvecklats 

eftersom det entreprenöriella hämmas av en mer traditionell undervisning. Maja menar att 

eleverna skall komma med egna idéer under sina slöjdlektioner. Genom att eleverna själva är 

delaktiga i sin arbetsprocess bidrar detta till ett entreprenöriellt förhållningsätt som utvecklar 

elevens kreativitet och självständighet. 

 

 Skolan har en viktig uppgift att forma självständiga och kritiskt tänkande individer. Detta kan 

stimuleras genom olika arbetsätt och metoder. Som t. ex: 

 

Många säger att våra barn skall bara ha roligt, ja men det är då det händer. Och 

sedan att man kastar sig ut lite på nytt territorium. När man kommer ut på nya 
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grejor och man vet inte riktigt hur man skall lösa olika situationer, då utvecklas 

man. Man använder en sak till något som inte var tänkt till det ändamålet och då 

har det födds något nytt.  

 

Nils strävar efter att fånga upp elevens intressen i sin undervisning, på det sättet leder han in 

eleven i en arbetsprocess som väcker elevens intressen. Glädje ser Nils som en förutsättning 

för elevens lärande. Elevens kreativitet, nyfikenhet och motivation är viktiga byggstenar i Nils 

lärandeprocess:  

 

Det måste vara att de får testa mer själva och skapa sin egen arbetsprocess. Och 

lära sig av sina fel. Kateder undervisning är mer att bara sitta och lyssna.  

 

Problemlösning i en egen arbetsprocess menar Eva är viktiga verktyg för att främja ett 

entreprenöriellt förhållningssätt. Eva menar att katederundervisning endast ger förutsättningar 

för eleverna att vara passiva i sin arbetsprocess. Med ett entreprenöriellt förhållningssätt tar 

eleven mer egna initiativ och är aktiv i sin arbetsprocess. Detta ställer dock krav att läraren är 

kompetent i sin lärarroll, och kännetecknas av en ”expert lärare”. 

  

7.14 Färdigheter som elever förväntas utveckla  
För att man som lärare skall kunna arbeta efter ett entreprenöriellt förhållningssätt är det 

viktigt att eleven har med sig tillräckliga kunskaper inom det område som det entreprenöriella 

förhållningssättet skall behandla. Lärarna som ingick i intervjuerna menade att för att en elev 

skall kunna bli kreativ i sitt lärande behövs viss form av förkunskap. Oavsett vilken kunskap 

eller ämne det handlar om. Denna förkunskap inhämtas enklast för eleven om den får kunskap 

i fakta, och sedan kan arbeta in en förståelse för kunskap. Man talar här om en undervisning 

som påminner om en traditionell undervisning När kunskapsbasen är lagd för eleven kan 

läraren inleda arbetet med ett entreprenöriellt förhållningssätt. Där får eleven pröva sin 

kunskap i andra sammanhang och uttrycksformer och det innebär att utvecklingen går mot en 

förtrogenhetskunskap.  

 

Sofia beskriver det som: 

 

För mig är det viktigaste att de gör sitt bästa efter sina förutsättningar. Och att 

de tar skolan på allvar. Sedan måste vi ge dem relevanta uppgifter. Sen är 

baskunskaperna också viktiga. Men också att vi uppmuntrar det kreativa, skolan 

har ju missat mycket där de kreativa eleverna har fått stå tillbaka många gånger, 

vi har inte tagit tillvara deras förmågor men de har lyckats senare i samhället. 

 

 

Sofia tar upp tråden om kreativitetens betydelse för både eleven och samhället. Sofia menar 

att det finns elever i skolan som inte får utvecklas i den takt som de skulle kunna beroende på 

att kreativitet inte uppmuntras i den takt som den borde.  Elever som inte får utlopp till sin 

kreativitet i skolan ”blommar sedan ut” i vuxen ålder genom att de blir framgångsrika 

entreprenörer.  

 

För att elevernas tankar och idéer skall kunna flöda i ett arbetsområde menar Moa att eleverna 

måste ha en god kunskapsbas som grund: 

 

 Man tänker på barnens kreativitet och på deras önskemål, tankar och idéer skall 

komma fram. För att detta skall fungera måste eleverna ha grundläggande 
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kunskaper, sedan kan man spina vidare på elevernas idéer och involvera dessa i 

undervisningen. 

 

Moa arbetar med de yngre eleverna och menar att elevernas kreativitet gynnas bäst om deras 

egna tankar och idéer får utvecklas i undervisningen.  

 

Att utgå från elevens speciella förutsättningar är grundläggande för att samtliga elever skall 

utvecklas. Därför är det viktigt att utgå från vad den speciella eleven befinner sig: 

 

När vi jobbade med vårt NTA- material i No så är det mycket så att man utgår 

ifrån vad kan du? Vart står du? Vad vill du? Och hur kan du ta dig ditt? Inte 

köra först den porten och sedan den andra porten. I musiken är det väldigt 

mycket så där får man utgå ifrån vad är du i din musikalitet. Och hur kan du ta 

dig vidare framåt. Jag säger inte hur utan jobba alltså?  

 

Lotta utrycker sig som att ett entreprenöriellt förhållningssätt möjliggör ett mer individuellt 

arbetsätt för eleven. Man utgår ifrån vad eleven befinner sig just nu och startar lärandet där. 

Återigen är det nödvändigt att eleven har grundläggande kunskaper för att det skall ges 

möjlighet till ett entreprenöriellt förhållningssätt. NTA går under namnet Naturvetenskap och 

teknik för alla. De ämnen som berörs är biologi, fysik, kemi, teknik och matematik. Arbetet 

kretsar kring främst olika praktiska moment som eleverna genomför med sin lärare.  

 

7.15 Sammanfattande analys av mina frågeställningar 
 

 Vad innebär entreprenöriellt lärande/förhållningssätt i skolans policydokument? 

 

Det finns enbart ett stycke i läroplanen där man kan läsa ordet entreprenörskap, däremot kan 

man skönja entreprenöriella förmågor i de olika kursplanerna.  

 

I kursplanen för de estetiskaämnena beskrivs att eleven själv leder sin arbetsprocess och gör 

medvetna val som leder processen framåt. De centrala entreprenöriella förmågor som beaktas 

i de estetiskaämnena är att eleven själv leder sin arbetsprocess, och gör medvetna val som 

leder processen framåt. Eleven utvecklar även sin problemlösningsförmåga, och förmågan att 

ta egna initiativ.  

 

I kursplanen för naturämnena beskrivs att eleven i undervisningen ställs inför olika 

valsituationer, då skall de lita på sin egna och andras förmåga. Entreprenöriella förmågor som 

självständighet, mod och risktagande är påtagligt i de naturvetenskapliga kursplanerna. 

 

I kursplanen för samhällsämnena kan man konstatera att samarbete mellan människor och en 

tro på sin egen och andras förmåga är viktiga aspekter för att tillämpa ett entreprenöriellt 

förhållningssätt.        

 

Estetlärarna beskriver ett entreprenöriellt förhållningsätt, som en arbetsprocess som eleven 

driver för sitt eget lärande. Eleven skall i någon mening prova sig fram och se en motgång 

som ett lärtillfälle. Vägen till kunskap är inte rak utan kantas av hinder som är till för att 

överbryggas. De elever som inte har den förmågan att själv driva sin process, får hjälp och 

handledning av sin lärare för att utveckla sin arbetsprocess. 
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 Hur uppfattar lärare ett entreprenöriellt lärande/förhållningssätt och hur omsätts ett 

sådant lärande/förhållningssätt i praktiken? 

 

Studien har visat att ett entreprenöriellt förhållningssätt kan visa sig på olika sätt i de tre 

grupperingarna. 

 

 Naturlärarna menade att undervisningen skulle ske med samarbete med aktörer utanför 

skolan. Dessa aktörer skulle kunna vara företag/kommunalverksamhet. Dessa aktörer ser 

samtidigt en ”vinst” med detta samarbete eftersom de är beroende av skolan för att få en 

framtida arbetskraft med rätt kompetens. Att bygden kännetecknas av småföretagande kan 

vara en förklaring till att detta samspel visar sig som en del för att upprätthålla ett 

entreprenöriellt förhållningssätt, eftersom företag/kommunalverksamhet är i behov av 

entreprenöriell kompetens. 

 

Estetlärarna menade att frihet under ansvar är viktigt för att eleven skall utveckla sin 

arbetsprocess. Förmågor som naturligt finns här är självständighet, ansvarstagande, mod och 

kreativitet.  

 

Samhällslärarna menade att formen för hur läraren utformar undervisningen är viktig. Eleven 

kan komma med förslag på hur man kan redovisa olika moment i undervisningen. 

 

 Förutsättningar för att detta skall lyckas är att eleven har grundläggande kunskaper inom det 

område som det entreprenöriella skall behandla. Detta innebär att man i klassrummet också 

bör undervisa och lära in grundläggande kunskaper och förmågor för att senare kunna förädla 

dessa kunskaper i ett entreprenöriellt förhållningssätt, som tar kunskaperna till en mer 

verklighetsförankrad nivå. Denna nivå har som mål att undervisningen skall bli mer konkret 

för eleven. Om det handlar om att undervisningen integreras med aktörer utanför skolan, eller 

i en arbetsprocess som eleven driver, eller i ett undervisningsmoment som eleven kan vara 

med att påverka, beror på vilken ämneslärargrupp som organiserar undervisningen. 

 

Studien visar på att ett entreprenöriellt förhållningssätt kan visa sig på olika sätt beroende på 

vilket ämne. Man kan dock se vissa samband, nämligen att eleven tränas i att bli mer 

självständig i sitt lärande. Oavsett om eleven skall inleda ett samarbete med ett företag eller 

om och på vilket sätt eleven skall redovisa en uppgift, måste eleven fatta en rad beslut som 

gynnar det självständiga tänkandet. Eleven tränas i att bli kreativ, i sitt dagliga skolarbete. 

Oavsett om eleven är i slöjden och skapar något fysiskt eller är i svenskan och skapar en text 

så tränas den kreativa förmågan. Mod är också en förmåga som eleven bär med sig i många 

moment som innefattar ett entreprenöriellt förhållningssätt. Det är upp till eleven att själv lösa 

många problem som uppstår och då är förmågan till mod och tron på den egna förmågan 

central. 

 

7.16 Centrala slutsatser 

Studien har visat enligt lärarna, att eleven behöver grundläggande förkunskaper i ämnet för att 

kunna bedriva ett entreprenöriellt förhållningssätt.  

 

Man kan inte rangordna någon undervisningsmetod bättre eller sämre. Det centrala är att 

behov och situation skall avgöra vilken metod som man finner lämplig. Här blir lärarens 

kompertens viktig. Är läraren det jag i studien beskriver som ”expertlärare” finns det goda 

förutsättningar att läraren kan avgöra vilken metod som skall användas. 
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Studien visar att det finns en spridning bland de tre lärargrupperna på hur man bedriver ett 

entreprenöriellt förhållningssätt. Detta är ett konstaterande som man inom skolan skall se som 

en styrka och tillgång. Det visar på en variation av undervisningsmetoder genom att det inte 

bara finns ett sätt att bedriva detta förhållningssätt. Även om de tre lärargrupperna planerar sin 

undervisning på olika sätt när de skall ta hänsyn till ämnets karaktär och innehåll, strävar de 

efter att undervisa eleverna till entreprenöriella individer som tar sats mot framtiden. 

Samhällets olika aktörer är i behov av dessa entreprenöriella individer för att utvecklas både 

ekonomiskt och socialt. I studien ger lärare uttryck för att ett entreprenöriellt förhållningssätt 

är viktigt inte bara för skolan utan för hela samhällets utveckling.  
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8 Sammanfattande diskussion 
Analysen visar att definitionen av vad ett entreprenöriellt förhållningsätt är uppfattas olika 

bland lärare inom de  tre ämnesområdena naturvetenskap, samhällsvetenskap och de 

estetiskaämnena. Resultatet visar på att lärares uppfattningar om vad som är ett 

entreprenöriellt förhållningssätt skiljer sig åt, en anledning till detta kan bero på vilken 

ämneskategori läraren tillhör. En annan orsak kan vara att det inte konkret står beskrivet för 

respektive ämne hur man skall arbeta entreprenöriellt i undervisningen. Det finns 

beröringspunkter som kan tolkas mot ett entreprenöriellt förhållningssätt, samt att man kan 

hitta förmågor i respektive ämne som kan anses främja entreprenörskap. Detta kan bidra till 

den spridning av hur lärarna definierar begreppet. 

 

Det finns också beröringspunkter som förenar lärargrupperna. Under mina intervjuer med 

lärarna får jag uppfattningen att de menar att eleven behöver förkunskaper för att kunna arbeta 

efter ett entreprenöriellt förhållningssätt. Detta menar även Persson, (2009) att man bör beakta 

vid ämnesintegrerad undervisning. Persson menar att man måste ta hänsyn till de 

förkunskaper som eleverna har med sig när de kommer från ett tidigare stadie. Jag menar att 

detta förstärker bilden av att ämnesintegrering är en form av entreprenöriell undervisning.  

Lederman (1997) menar också att elever som deltagit i integrerad undervisning utvecklar 

sämre ämnesmässig förståelse. Lederman menar vidare att om man skall arbeta med 

integrerad undervisning behöver eleverna goda grundläggande kunskaper för att få 

förutsättningar att arbeta tematiskt eller med integrerade uppgifter (Lederman, 1997). Detta 

tyder på att en s.k. reproducerad undervisning kan vara positiv för träning av förkunskaper.  

 

8.1 Naturlärare 
Lärarna som undervisar i de naturvetenskapliga ämnena beskriver ett entreprenöriellt 

förhållningsätt, genom att samarbete skall ske med näringslivet eller kommunalverksamhet.  

 

Det kan gestalta sig genom att en grupp elever studerar design och konstruktion av möbler 

och att de själva får designa och konstruera möbler med hjälp av ett företag.  Lärare menar att 

både elever och näringslivet/kommunalverksamhet är vinnare på ett sådant samarbete. 

Eleverna får kunskap och kännedom om hur design och konstruktion bedrivs i praktiken. Det 

kan handla om att de får insyn i hur speciella dataprogram fungerar samt hur experter på 

området resonerar för att utveckla en prototyp som senare kan tillverkas i produktion. 

Företaget får input på hur framtidens konsumenter resonerar om design och konstruktion, 

vilket kan vara viktig information för att rikta sin kreativitet på rätt saker.  

 

Det kan också vara att en grupp elever genomför ett studiebesök, vid ett företag som finns i 

närheten av skolan. Jag har arbetat vid olika skolor och inte varit med om att studiebesök 

förekommer så frekvent som det gör på min nuvarande arbetsplats. Man kan anta att detta 

hänger samman med att skolan är beläggen i en bygd som kännetecknas av småföretagande. 

Dessa företag har ett behov av framtida arbetskraft och kan man då väcka ett intresse för 

elever som kan vara ev. framtida arbetskraft, har man som företag vunnit mycket. Mina 

tidigare arbetsplatser/skolor har inte varit placerade i en bygd som kännetecknas av 

småföretagande. Jag menar att studien visar att en anledning till att naturlärarna har och 

önskar ett samarbete är just att skolan är beläggen i en småföretagarbyggd.  Detta samspel 

visar sig även i läroplansteorin, där de tre nivåerna som Wahlström (2015) beskriver 

samspelar med varandra. Den samhälleliga nivån som i detta fall representeras av 

näringsliv/kommunalverksamhet är i behov av framtida kompetens.  
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Denna kompetens skall den pragmatiska nivån som i detta fall representeras av läroplanerna 

användas som ett verktyg till lärarnas undervisning. Dessa två nivåer är i sin tur beroende av 

de förutsättningar som finns vid den lokala skolan. I denna studie är skolan beläggen i en 

bygd som kännetecknas av småföretagande, vilket förmodligen har betydelse för resultatet.   

 

I kursplanen för naturvetenskapliga ämnen står att eleven skall utveckla en nyfikenhet för att 

undersöka vår omvärld. Eleven skall vidare kunna hantera praktiska och estetiska 

valsituationer som bl.a. berör teknik (Skolverket, 2011b). Kursplanen visar att naturlärarna 

har argument för sina åsikter om att kontakt med aktörer utanför skolan är betydelsefull. 

 

Beröringspunkter går även att hitta för entreprenöriella förmågor i kursplanen för matematik. 

Ämnet beskrivs där som kreativt och problemlösande, det ses som nära sammankopplat till ett 

samhälles utveckling (Skolverket, 2011b). Färdigheter som skolverket beskriver betecknas 

som framtidskompetenser. Detta är i linje med OECD:s arbete med att utveckla framtida 

nyckelkompetenser för samhällsmedborgare. Individer skall sträva efter att ha en bred allmän 

utbildning samt djupare kunskaper inom vissa ämnen, samt att individen kan ta egna initiativ 

och lösa uppkomna problem. Arbetet upplevs som en god grund för ett livslångt 

lärande(Hylén, 2010). 

 

Dagens näringsliv har en stadigt ökad informations sektor och en minskad industrisektor. 

Utbildning och vidare forskning har fått en allt större plats i samhället, vilket har medför att 

utbildningsnivån har höjts. Kunskapssamhället har börjat likställas med goda 

kunskapsekonomier där informationsteknologi och entreprenöriell ekonomi ses som nav i 

denna utveckling (Håkansson, Sundberg, 2007). Naturlärarna som ingick i studien menar att 

skolan bör ta efter ett näringsliv som blir alltmer en informationssektor. Skolan skall inte bli 

en isolerad enhet i samhället, om skolan inte släpper in nya tankar och idéer kommer Sverige 

att stå utan arbetskraft med rätt kompetens. Ett sätt att motverka detta tror jag är ett ökat 

samarbete med det lokala näringslivet/kommunalverksamhet på den ort som skolan finns på. 

Ett sådant samarbete gynnas av att skolan arbetar efter ett entreprenöriellt förhållningssätt. 

Där förmågor som självständighet, mod och ansvarstagande finns som naturliga komponenter 

hos eleverna. Jag menar att detta är extra betydelsefullt i den bygd där min studie genomförs. 

Bygden präglas av småföretagande, men också av bristen på kvalificerad kompetens. Därför 

är det i företagens och kommunens intressen att redan i grundskolan uppmuntra eleverna till 

kunskaper och förmågor som dessa aktörer är beroende av. Ett alternativ till 

undervisningsform är att skapa ett intresse för eleven att utveckla dessa förmågor som 

kännetecknar entreprenöriell kunskap. Resultatet i studien visar att ett entreprenöriellt 

förhållningssätt inte skall eftersträvas till varje pris. Det som jag definierar som traditionell 

undervisning är nödvändigt i vissa sammanhang. Därför menar jag att en blandning av 

undervisningsformer är positivt för eleven och i förlängningen även den bygd som eleven 

växer upp i.   

 

Sofias projekt som hon kallar ”affären” genomför och planerar hon själv. Projektet spänner 

över ett flertal ämnen och kan underlättas för att hon ensam kan planera sin undervisning. 

Detta menar Persson (2009) genom att påstå att tematisk undervisning är mer förekommande 

när en lärare har ansvar för flera ämnen. Då är det lättare att planera och organisera 

undervisningen, eftersom man kan styra sin planering och undervisning själv (Persson, 2009). 

Denna typ av ämnesintegrering visar på möjligheterna att enskilt börja med att väva samman 

de ämnen som man undervisar i. Lund (1981) menar att när man arbetar med tematisk 

undervisning, där många ämnen arbetar med ett gemensamt tema kan man fullt ut tala om att 

man arbetar med en integrering mellan ämnen.  
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Samordningens bredd bestäms av hur många ämnen som ingår i samarbetet (Halvorsen, 1977; 

Lund, 1981). Jag menar att Sofia har en god samordningsbredd på sin ämnesintegrering 

eftersom projektet ”affären” spänner över ett flertal ämnen. Jag menar att nästa steg för Sofia 

blir att förmedla dessa tankar vidare till sina kollegor så att fler kan undervisa på detta sätt. En 

väg framåt blir här mitt ev. förbättringsarbete där Sofia kan komma att spela en viktig roll att 

förmedla en av flera metoder att ämnesintegrera undervisningen med syfte att förmedla ett 

entreprenöriellt förhållningssätt. 

 

Sofia som undervisar i matematik menar att slöjden har förutsättningar att samverka kring ett 

entreprenöriellt förhållningssätt, Sofia menar: 

 

Ja jag tänker på slöjdämnet så finns det så mycket som vi kan sammarbeta kring, 

för slöjden har ju verkligen förutsättningar för ett entreprenöriellt lärande. 

Hinder är tiden och det vill ju till att man har god hand med ordningen med 

barnen. 

Sofia som undervisar i matematik ser gärna ett samarbete med slöjden. Sofia vill integrera 

matematiken med slöjden för att eleven skall se en helhet med t.ex. hur man räknar och mäter. 

Dessa moment förekommer inom båda ämnena men i olika material. I matematiken räknar 

och mäter eleven i boken medan i slöjden sker det med olika material. De förmågor som 

eleven utvecklar menar jag är ökad initiativförmåga, mod och en förmåga till aktiv handling. 

Detta är utmärkta exempel på entreprenöriella förmågor.  Sofia pekar ut hinder för ett 

samarbete mellan matematiken och slöjden, och dessa är tid för samplanering och ordningen i 

klassrummet. Sofias åsikter delas av Persson (2009) som menar att det som begränsar en 

ämnesintegrerad undervisning kan vara problem med att samordna scheman och brist på 

personal. Persson (2009) menar att en ämnesintegrerad undervisning ofta stannar vid att 

enbart några ämnen integreras med varandra. Min erfarenhet liknar Sofias och Perssons 

åsikter om begränsningar för en ämnesintegrerad undervisning.  

 

Tobias är inne på samma tankar som andra lärare också har haft i studien genom att påstå att 

eleverna behöver vissa verktyg för att kunna omsätta sina idéer i en framtida arbetsprocess. 

Grundtanken om att sätta elevens idé i centrum är en av hörnstenarna för ett entreprenöriellt 

förhållningssätt (Falk – Lundqvist, 2014).  

 

Det är när man sätter elevens idéer i centrum, och ger eleven verktyg att omsätta 

sina idéer. Det kan vara att de får kunskaper om hur man planerar och bygger 

upp en arbetsprocess, och att de lär sig den fakta som är nödvändig.  

 

Tobias undervisar bland de äldre eleverna och det ger honom möjlighet att fungera mer som 

en handledare för eleverna. Detta förutsätter dock att eleverna har en nödvändig kunskapsbas, 

som ger de möjlighet att arbeta mer i projektform, menar Tobias. Tobias ser möjligheter med 

att integrera sin undervisning med det lokala näringslivet. Eleverna ges då förutsättningar att 

få kunskap om hur företag bedriver sina projekt och kanske ta lärdom av positiva och negativa 

erfarenheter. Tobias tankar sammanfaller med hur Svedberg (2007) beskriver 

entreprenörskap. När lärare i skolan skall beskriva vad det innebär att arbeta med 

entreprenörskap, fokuserar de ofta på samhällsutveckling och att eleven skall bli en del av 

samhället. Förmågor som bidrar till detta är att eleven utvecklar en kreativitet och att eleven 

blir riskmedveten (Svedberg, 2007).  
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I mina naturvetenskapliga ämnen får eleverna möjlighet att designa en ny 

produkt som kan vara lösningen på ett problem som finns i vardagen. Vid en 

sådan uppgift ställs det krav på att eleven kan driva ett projekt framåt efter sina 

egna idéer. Jag som lärare fungerar som en handledare för eleverna. Om eleven 

har möjlighet kan de även ta kontakt med ett företag för att utveckla sin produkt 

vidare. Man kan exempelvis göra en kalkyl över produktionskostnad och 

därmed till vilket pris som man behöver sätta på produkten för att få en vinst på 

sin produkt. 

 

Tobias ger ytterligare ett exempel på hur man kan organisera en undervisning där ett 

samarbete med aktörer utanför skolan kan ingå.  

 

8.2 Samhällslärare 
När man tittar närmare på vilka förmågor som förenar kursplanerna i samhällsämnena är det 

framför allt samarbete och förståelse för andra människor. 

 

En lärare som undervisar i samhällsvetenskapliga ämnen (Carina) uppfattar begreppet ett 

entreprenöriellt förhållningsätt, som att eleverna ges valmöjligheter i undervisningen. Dessa 

valmöjligheter kunde i praktiken handla om ifall eleven ville redovisa en uppgift muntligt 

eller skriftligt.  

 

Organisatoriska delar som tid och schema påverkade ett ökat samarbete mellan ämne negativt, 

enligt samhällslärarna. Jag menar att detta inte enbart gäller samhällslärare utan lärare 

generellt. Detta förstärks av Persson (2009) som menar att, organisatoriskt finns det delar som 

begränsar en ämnesintegrerad undervisning, det kan vara scheman, material och personalbrist 

som gör att man har svårt att genomföra en ämnesintegrerad undervisning i praktiken. 

Samarbete mellan lärare ses som en viktig faktor för att möjligöra en ämnesintegrerad 

undervisning (tematisk), gentemot traditionell ämnesundervisning. Alla lärare måste hjälpa till 

att strukturera undervisningen så att eleverna upplever ett sammanhang och en röd tråd 

(Persson, 2009). 

 

Moa som undervisar bl.a. i svenska i årskurs 1-3, lyfter fram att ett entreprenöriellt 

förhållningssätt har gjort hennes undervisning mer varierad, samt att eleverna är mer delaktiga 

i undervisningen.  

 

Moa jämför sin entreprenöriella undervisning med undervisningen förr som hon menar var 

mer auktoritär. Detta kan jämföras med hur bildningsbegreppet utvecklades. Begreppet kom 

till som en motreaktion mot upplysningsideal som enligt nyhumanismen alltför ensidigt 

betonade nyttan med naturvetenskapen som överordnad andra områden. Nyhumanisterna 

ställde sig emot detta nyttoideal, i stället satte de individen i centrum för sitt bildningsideal. 

Filosofin och den fria tanken värderades högre än naturvetenskapen och intresset riktades 

istället mot den enskilda individen och dennes utvecklingspotential (Wahlström, 2015). Jag 

menar att man kan se likheter med den jämförelse som Moa gör mellan ett entreprenöriellt 

förhållningssätt och som Moa utrycker det, ”undervisningen förr som var mer auktoritär”. 

Den undervisning som Moa utrycker som auktoritär gav mindre utrymme att sätta elevens 

egna tankar i centrum. Istället värdesattes förmågor som att vara passiv vid rätt tillfälle och 

aktiv vid rätt tillfälle. Min tolkning av Moas jämförelse är att ett entreprenöriellt 

förhållningsätt har möjliggjort att undervisningen mer kan anpassas efter elevens behov och 

möjligheter. Motsats till en auktoritär undervisning som var med styrd till regler. 
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 Om man skall göra en parallell till lärarkompetens, menar jag att man kan placera expert 

läraren vid en undervisning som kännetecknas av ett entreprenöriellt förhållningssätt och en 

auktoritär undervisning vid en lärare som betecknas som novis. Håkansson och Sundberg 

(2012) beskriver lärare från novis till expert. Expertläraren skiljer från novis läraren genom att 

de utgår från s.k. tystkunskap för att bygga upp sin undervisning. Novisläraren är mer styrd av 

regler och procedurer för sin undervisning. Expertläraren kännetecknas av ett flytande kreativt 

och analytiskt förhållningssätt i sin praktik. När expertläraren möter problem i en 

undervisningssituation använder läraren sin analytiska problemlösningsförmåga för att lösa 

problemet. Yrkeskunnandet för expertläraren kännetecknas av en rik undervisningsrepertoar 

och gott didaktiskt omdöme. 

 

8.3 Estetlärare 
En genomgående röd tråd för estetlärarna är att elevens intresse och vilja sätts i centrum. 

Flertalet lärare utgår från elevernas idéer när olika förmågor skall tränas och utvecklas. En 

elev som har en god förmåga för detta kan själv presentera en idé för vad som skall tillverkas 

och komma med förslag på lämpliga tekniker som skall användas. Eleven driver sin process 

framåt och tar ansvar för sitt arbete. Lärarens undervisning anpassas efter elevens idé och de 

förutsättningar som eleven har. Man kan se ett samband med de pedagoger som betecknas 

som framgångsrika av Håkansson och Sundberg (2012). Dessa lärare kan variera sin 

undervisning, och anpassa den efter elevens förutsättningar. Elever som har s.k. 

framgångsrika pedagoger utvecklar en hög nivå av självreglering, motsats till elever som har 

lärare som fokuserar sitt ledarskap i klassrummet på elevernas beteende (Håkansson, 

Sundberg, 2012).   

 

En aspekt som visar sig ha stor påverkan på om en elev utvecklar en god kreativitet är den 

enskilda pedagogen. Pedagogens ansvar att planera undervisningen på ett sätt som främjar 

kreativitet var återkommande i intervjuerna. Ämnesmässigt kunde det dock konstateras att en 

majoritet att lärarna som intervjuades ansåg att estetiska ämnen i grundskolan har en klar 

fördel att främja kreativitet arbete eftersom att dessa ämnen har en sådan fallenhet. Kreativitet 

och problemlösning använder sig den s.k. expertläraren av när han skall utöva en god 

undervisning. Tillskillnad från novisläraren är expertläraren inte lika styrd av regler och 

procedurer för sin undervisning. Yrkeskunnandet för expertläraren kännetecknas av en rik 

undervisningsrepertoar och gott didaktiskt omdöme (Håkansson, Sundberg, 2012). Dessa 

kännetecken menar jag man även kan likställas med en undervisning som förknippas med ett 

entreprenöriellt förhållningssätt 

 

Jag menar att bildningsbegreppet som grundades i början av 1800-talet fortfarande finns att 

utläsa bland mina informanter. Exempelvis Eva:  

 

Det måste vara att de får testa mer själva och skapa sin egen arbetsprocess. Och 

lära sig av sina fel. Traditionell undervisning är mer att bara sitta och lyssna.  

 

Människan kan endast bilda sig om det råder frihet att söka kunskap, detta innebär att 

bildningsprocessen strävar efter frihet (Wahlström, 2015).  Detta visar sig i Evas undervisning 

genom att eleverna har frihet att skapa i sin egen arbetsprocess.   

 

Flertalet av lärarna i estetiska ämnen utryckte en hängivenhet till kreativt skapande. De kunde 

återknyta detta till ett entreprenöriellt förhållningssätt. Någon lärare utryckte sig som att hen 

inte hade kunnat hänvisa sin undervisning till något speciellt förhållningssätt. Efter intervjun 

var det som att ”polletten trillade ner” för informanten. Förmågor som kreativitet, 
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självständighet och ansvar fick plötslig en annan innebörd, ett entreprenöriellt 

förhållningssätt. De kunskaper och lärdomar som skapas i de estetiska ämnena kommer 

förmodligen till nytta för individen senare i livet i något skeende (Skolverket, 2007). Att de 

estetiska ämnena bidrar med kunskap som eleven tar med sig ut i livet betvivlar jag inte. Det 

entreprenöriella förhållningssättet har satt ett nytt ljus över dessa förmågor och färdigheter 

som estetiska lärare har sett som en självklarhet till lärande under lång tid. En förhoppning är 

att detta på sikt skall höja statusen för de praktiskt estetiskaämnena, genom att betona att man 

där framförallt arbetar med entreprenöriella förmågor och inte i första hand praktiska 

förmågor. De praktiska förmågorna är redskap för eleven att träna sig i entreprenöriella 

förmågor som exempelvis kreativitet och självständighet.  

 

En tolkning av lärarna är att de sätter likhetstecken mellan en mer fri undervisning och en 

entreprenöriell undervisning. Risken med detta är att undervisningen uppfattas som 

”flummig” och ostrukturerad. Det är en tunn linje mellan det som eleverna uppfattar som 

alltför strukturerad undervisning, till en undervisning där eleven får möjlighet att påverka sin 

undervisning. En elev utryckte sig så här på frågan vad hen har lärt sig på en slöjdlektion som 

jag var ansvarig för: 

 

 Jag har lärt mig att ta egna initiativ och lösa problem på ett eget sätt. 

 

Svar som detta är det tveksamt att du får av en undervisning som präglas av förutbestämda 

genomgångar och repetionssvar från eleven. Därmed inte sagt att sådan undervisning inte 

behövs för det är jag övertygad om att den gör. Det gör även en friare undervisningsform där 

eleven under handledning av lärare ges möjlighet att dra egna slutsaser där problemlösning 

och tro på den egna förmågan är viktiga hörnstenar.  

 

Ett antal estetlärare betonade arbetsprocessens betydelse för elevens lärande och för att arbeta 

efter ett entreprenöriellt förhållningssätt. De menar att eleven skall prova sig fram och en 

motgång i arbetsprocessen skall ses som ett lärtillfälle. Detta menar även Säljö (2000) genom 

att elever i skolan uppmanas att vara kreativa och experimentera med uppgifter/material. Att 

eleverna ibland misslyckas ses som en viktig komponent för lärande i en modern undervisning 

(Säljö, 2000).  Falk & Lundqvist (2011) menar att den etablerade entreprenören inser att man 

inte helt kan undvika misstag vid en lärandeprocess. Misstagen kan man åtgärda och blir på 

sikt en ny erfarenhet för individen. En undervisningsstrategi som bygger på Säljös och Falk & 

Lundqvist tankar om att ett problem i processen blir ett lärtillfälle. Gör eleven ett misstag i en 

lärsituation blir detta en lärdom för eleven. Detta misstag kan uppkomma i en undervisning 

som präglas av ett entreprenöriellt förhållningssätt eftersom här får eleven möjligheter att 

utveckla sin kreativitet, mod och självständighet i en egen arbetsprocess. Eleven skall inte 

ständigt misslyckas, för då kan eleven tappa intresset och motivationen för sin egen 

arbetsprocess. Det är här läraren skall visa på ”expertlärar kompetens” och kunna gripa in och 

handleda eleven vid behov så att eleven återigen vidhåller sitt intresse i arbetsprocessen. 

Studien visar på att estetlärare betonar vikten av dessa lärsituationer som en naturlig del i sin 

entreprenöriella undervisning.   

 

8.4 Slutsatser 
En slutsats är att oavsett vilken ämnesgrupp av lärare som man inriktar sig på är samtliga 

eniga om att det krävs grundläggande förkunskaper i de ämnen som skall arbeta efter ett 

entreprenöriellt förhållningssätt. Detta förstärks av Persson (2009) som menar att det blir mer 

naturligt att arbeta med ett entreprenöriellt förhållningssätt bland de äldre årskurserna i 

grundskolan. Eftersom eleven då lärt sig grundläggande kunskaper i de lägre åldrarna.  
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En intressant gränsdragning är hur mycket eller lite förkunskaper en elev behöver för att 

kunna arbeta i en entreprenöriell undervisning. Denna gränsdragning menar jag en s.k. 

expertlärare är kompetent nog att utföra, därmed kan man inte nog poängtera vikten av 

kompetenta pedagoger i skolan.   

 

Studien har visat att det finns ett samband mellan ett entreprenöriellt förhållningssätt och den 

modell som Wahlström presenterar där samhällets behov styr skolan som institution att 

leverera kompetens till samhället (Wahlström, 2015). I praktiken synliggörs detta genom de 

förmågor som ett entreprenöriellt förhållningssätt utvecklar hos eleven eftersom dessa 

förmågor är framtidens samhälle i behov av. Exempel på aktörer kan vara de lokala företagen 

och den kommun som finns där skolan är placerad. 

 

Studien har också visat att entreprenörskap finns definierat i de kursplaner som studien 

behandlar, ordet entreprenörskap finns inte skrivet men ”läser man mellan raderna” går det att 

utläsa olika begrepp och förmågor som strävar mot entreprenörskap. Detta kan vara en orsak 

till de skillnader bland de tre lärarkategorierna, dels hur man uppfattar begreppet och hur man 

väljer att behandla innehållet i respektive ämne. 

  

Verktyg för att skapa ett entreprenöriellt förhållningssätt visade sig vara, 

 

 Ämnesintegrering.  

 

 Samarbete med aktörer utanför skolan.  

 

 Eleverna arbetade i egna arbetsprocesser.  

 

Nästa steg i min process med mitt ev. förbättringsarbete är att bidra till att skapa bättre 

förutsättningar för ett entreprenöriellt förhållningssätt på min arbetsplats. 

 

9 Ett möjligt förbättringsarbete 
Här presenterar jag tankar och idéer som skulle kunna ligga till grund för det kommande 

förbättringsarbete på skolan. Som skall inrikta sig på en undervisning som arbetar efter ett 

entreprenöriellt förhållningssätt.  

 

Ett kollegialt lärande där pedagoger askulterar på varandras lektioner skulle vara ett sätt att 

visa varandra hur man på olika sätt kan bedriva en entreprenöriell undervisning som gagnar 

utvecklingen av entreprenöriella förmågor. För att motivera alla pedagoger att delta kan man 

ta upp Timperlys (2011) och Fullans (2011) tankar om det inte är tillräckligt att enstaka 

pedagoger deltar i ”det professionella lärandet”. Målsättningen är att hela kollegiet arbetar åt 

samma håll för att det skall ge effekt. Framstående lärare utmanar elevers tänkande och 

varierar undervisning och uppgifter, samtidigt som de är krävande och engagerade. Lärarna 

var inte främmade för att improvisera och lösa problem som plötsligt kunde uppkomma i 

undervisningen (Hattie, 2009). För att ge möjlighet till att goda kunskaper och kompetenser 

som lärare har skall spridas till andra lärare är det viktigt med ett kollegialt lärande. Det är 

mer effektfullt att använda ett kollegialt lärande som kommer fler lärare till del än 

individbaserade insatser (Håkansson, 2013). 
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Jag menar inte att man till varje pris skall finna en samsyn om hur man skall bedriva en 

entreprenöriell undervisning. Detta skulle vara olyckligt eftersom man då tappar den variation 

i undervisningen som just kännetecknar entreprenöriell undervisning. Däremot skall man ta 

intryck av varandras undervisning, intryck som kan användas vid diskussioner och planering 

av den fortsatta undervisningen som skall präglas av ett entreprenöriellt förhållningssätt.  

Med detta förbättringsarbete kommer vi att bidra till mer självständiga, kreativa och modigare 

elever som tar sats mot att bli framtidens EU medborgare med goda nyckelkompetenser. 

 

Lärare som ingick i studien ger uttryck för att de vill samarbeta kring ett entreprenöriellt 

förhållningssätt, men det finns hinder för att ett samarbete skall bli hållbart. Hinder kan vara 

brist på kvalificerad kunskap och praktiska hinder kan, att få tid för samplanering. Denna brist 

på kvalificerad kunskap kan förbättras genom ett kollegialt lärande som ger personalen 

verktyg att hantera ett entreprenöriellt förhållningssätt. Ett kollegialt lärande syftar till att ett 

kollegium lyfts och får kompetensutveckling istället för individbaserade insatser som bara 

kommer enskilda individer till del. Fokus skall vara elevers lärande och det kollegiala lärandet 

kan t.ex. vara observationer i verksamheten. Dels genom att lärare gör besök hos varandra 

eller att man tar hjälp av utomstående expertis. Framgångsrika skolor har en nära återkoppling 

mellan händelser i verksamheten och aktuell forskning, syftet med detta är att förbättra 

elevernas resultat och höja kvalitén i skolan (Håkansson, 2013). 

 

Att få en långsiktig kontinuitet i ett kollegialt lärande i form av centrala och ekonomiska 

resurser skall till för att få ett hållbart kollegialt lärande som gynnar en hel verksamhets 

utveckling. Enstaka portioner med föreläsningar och dylikt kan inte förändra och förbättra ett 

arbetslag utan möjligtvis skapa ett intresse som på sikt kan resultera i en utveckling av lärares 

kunskaper (Larsson, Löwstedt, 2013). 

 

Dahlstedt och Hertzberg (2011)  menar att den kritik som finns för ett entreprenöriellt 

förhållningssätt är främst att det saknas en tydlig struktur för hur målen för en entreprenöriell 

undervisning konkret kan uppnås. Min studie visar att olika ämneslärare utformar sin 

undervisning olika men jobbar dock mot samma förhållningsätt nämligen det entreprenöriella. 

Som jag har nämnt innan strävar jag inte för att uppnå en likvärdighet där det bara finns ett 

sätt att undervisa mot ett entreprenöriellt förhållningssätt. Min övertygelse att man kan nå 

målen för en entreprenöriell undervisning på olika sätt.  

 

Därmed är ett motiv för mitt kommande förbättringsarbete uppfyllt, nämligen att förankra 

dessa olika metoder och verktyg för ett entreprenöriellt förhållningssätt som min studie har 

påvisat bland mina övriga kollegor. Jag kommer att ansvara för planeringen tillsammans med 

ledningen på skolan. Förbättringsarbetet kommer att genomföras under en termin, meningen 

är att arbetet skall ske kontinuerligt i klassrummet. Vid ett inledande skede av 

förbättringsarbetet presenterar jag min studie för att lärarna skall bli inspirerade för 

förbättringsarbetet. Målsättningen är att samtliga lärare skall involveras i arbetet. Lärarna 

askulterar på varandras lektioner, de tittar speciellt efter hur läraren arbetar med ett 

entreprenöriellt förhållningssätt i undervisningen. Det kommer att finnas tid avsatt för att 

kunna sitta ner och diskutera frågor och funderingar som uppkommer under auskultationen. 

Det kommer att utses ett antal samtalsledare som kommer att leda samtalet vid dessa 

diskussioner. När förbättringsarbetet är genomfört kommer det kollegiala lärandet som metod 

att utvärderas. Har det varit en bra metod för att få lärarna att ställa om sin undervisning till en 

mer entreprenöriell undervisning? Utvärderingen kommer också att behandla hur och om 

lärarna faktiskt har tagit del av ett entreprenöriellt förhållningssätt?  
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Efter avslutat förbättringsarbete skall,  

 

 Min studie skall fungera som en inspirationskälla och motor för att motivera lärarna att 

inleda ett kollegialt lärande med ett entreprenöriellt förhållningssätt som ämne/metod. 

 

 Lärarna skall ha fått kunskap om att det finns olika sätt att bedriva en undervisning 

som vilar på ett entreprenöriellt förhållningssätt. 

 

 Det skall finnas en gemensam syn kring hur man kan ämnesintegrera undervisningen 

där det entreprenöriella förhållningssättet skall löpa som en röd tråd genom arbetet.   

 

  



  
 

52 
 

10 Referenser 
 

Beane, J. A. (1997) Curriculum integration. Designing the core of democratic education. 

New York: Teachers College Press. 

 

Bryman, Alan (2002) Samhällsvetenskapliga metoder. Liber. 

 

Broady, Donald (1992) Bildningstraditioner och läroplaner. I skola för bildning. Betänkande 

av läroplanskommittén, SOU 1992:94, Bilaga 5, 347-370. Stockholm: 

Utbildningsdepartemenet.  

 

Dahlstedt, Magnus & Hertzberg, Fredrik (2011) Den entreprenöriella skolan – Styrning, 

subjektskapande och entreprenörskapspedagogik. Pedagogisk forskning i Sverige 16:3 s.179-

198. Linköpings universitet. Stockholms universitet. 

 

Dencombe, Martyn (2013) Forsknings handboken – för småskaliga forskningsprojekt inom 

samhällsvetenskaperna. Studentlitteratur.  

 

Dovermark, M. (2007) Ansvar – hur lätt är det? Lund. Studentlitteratur. 

 

Dressel, P. L. (1958) The meaning and significanse of integration. In N. BHenry (Ed), The 

integration of education (s.3-25) Illinois: The National Society for the study of education. 

 

Falk – Lundqvist, Åsa. Hallberg, Per – Gunnar. Leffler, Eva. Svedberg, Gudrun. (2011) 

Entreprenöriellt lärande – i praktik och teori. Stockholm:  Liber. 

 

Falk – Lundqvist, Åsa. Hallberg, Per – Gunnar. Leffler, Eva. Svedberg, Gudrun. (2014) 

Entreprenöriell pedagogik i skolan – drivkrafter för elevers lärande. Stockholm:  Liber. 

 

Fritzell, Christer, Fritzén, Lena, red (2007) Integrativ didaktik i olika ämnesperspektiv Växjö: 

University Press. 

 

Fullan, Michael (2011) Choosing the wrong drivers for whole system reform. Melbourne: 

Centre for Strategic Education 

 

Halvorsen, T. (1977) Ungdomsskole uten fag? Samfunnsfag i nye former. Oslo: 

Universitetsforlaget. 

 

Hattie, John A.C. (2009) Visible learning: a synthesis of over 800 metaanalyses relating to 

achievement. London: Routledge.  

 

Hensvold, Inger (2006). Elevaktiva arbetsmodeller och lärande i grundskolan: en 

kunskapsöversikt. Stockholm: Myndigheten för skolutveckling. 

 

Håkansson, Jan (2013) Systematiskt kvalitetsarbete i förskola, skola och fritidshem – 

Strategier och metoder. Lund: Studentlitteratur. 

 

Håkansson, Jan & Sundberg, Daniel (2012) Utmärkt undervisning: Framgångsfaktorer i 

svensk och internationell belysning. Stockholm: Natur & Kultur 

 



  
 

53 
 

Hylèn, Jan (2010) Framtidskompetenser – Kartläggning av internationella initiativ. 

Rektorsakademin. 

 

Hultqvist, K. & Petersson, K. (2000) Iscensättningen av samhället som skola. I J. Bjerg (red): 

Pedagogik. Malmö: Liber. 

 

Johannison, Bengt (2009) Den svenska skolans våndor inför entreprenörskapets utmaning. I 

skogen, Kjell &Sjövall, Jarle (Red) Pedagogisk entreprenörskap: innovation og kreativitet i 

skoler i Norden. (ss.91-105). Trondheim: Tapir akademisk forlag. 

 

Karlsson, Håkan (2009) Utbildning, om och för entreprenörskap: Fallstudier i 

gymnasieskolan. I Olofsson, Anders (red.), Entreprenörskapsutbildning i skolan och samhälle 

– Formering av ny pedagogisk identitet? (ss.82-108). Utbildningsvetenskapliga studier 

2009:1. Härnösand: Mittuniversitetet. 

 

Kvale, Steinar, Brinkmann, Svend, (2010) Den kvalitativa forskningsintervjun, 

Studentlittearur.  

 

Larsson och Löwstedt (2010) Strategier och förändringsmyter – ett organisationsperspektiv 

på skolutveckling och lärares arbete, Lund: Studentlitteratur. 

 

Lederman, N. G. &Niess, M. (1997) Integrated, interdisciplinary, or thematic instruction? Is 

this a question or is it questionable semantics? School Science and Mathematics 97(2), 57-58. 

 

Lund, E. (1981) Samfunnsfag I praksis. Håndbok for laereren. Lommerdalen: Ascheloug. 

 

Nordin, Anders, (2012) Kunskapens politik – en studie av kunskapsdiskurser i svensk och 

europisk utbildningspolicy Linne universitetet, Rapport Nr 97/2012 

 

Olson, M. (2008) Från nationsbyggare till global marknadsnomad. Linköping: Linköpings 

universitet, institutionen för beteendevetenskap och lärande. 

 

Palm, Calle. (2013) kreativitet en generisk kunskap (Nr1) 

 

Persson, Helena. Ekborg, Margareta. Garpelin, Anders. (2009) Ämnesintegrerad undervisning 

i naturvetenskap – Vad är det? NorDiNa 5(1) 47-60 

 

Regeringskansliet, (2009) Strategier för entreprenörskap inom utbildningsrådet 

Utbildningsdepartementet & Näringsdepartementet.  

 

Sjöberg, S. (2005) Naturvetenskap som allmänbildning – en kritisk ämnesdidaktik. Lund: 

Studentlitteratur. 

 

Skolverket (1994) Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och 

fritidshemmet - Lpo 94. Stockholm: Fritzes. 

 

Skolverket (2001) Det livslånga och livsvida lärandet. Stockholm: Skolverket. 

 

Skolverket, (2015) Skapa och våga – Om entreprenörskap o skolan. Stockholm: Forskning 

för skolan.  



  
 

54 
 

 

Skolverket, (2010) Entreprenörskap i skolan  Best nr: 10:1191 Stockholm. 

 

Skolverket (2011a) Vad fungerar? Resultat av utvärdering av metoder mot mobbning. 

Rapport 353. 

 

Skolverket (2011b) Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011. 

Stockholm: Fritzes.  

 

Stoll, Louise, Bolam, Ray, McMahon, Agnes, Wallace, Mike, Thomas, Sally (2006) 

Professional learning communities: a review of the literature. Journal of Educational Change  

7:221-258 

 

Svedberg, Gudrun (2007) Entreprenörskapets avtryck i klassrummets praxis: om villkor och 

lärande i gymnasieskolans entreprenörskapsprojekt. Diss. Umeå: Umeå universitet. 

 

Säljö, R, (2000) Lärande i praktiken – Ett sociokulturellt perspektiv. Prisma, Stockholm 

 

Sjöberg, S (2005) Naturvetenskap som allmänbildning – en kritisk ämnesdidaktik. Lund: 

Studentlitteratur. 

 

Timperley, Helen (2011) Realizing the power of professional learning. Open University press 

 

Yin, Robert (2013) Kvalitativ forskning från start till mål. Studentlitteratur. 

 

Wahlström, Ninni (2015) Läroplansteori och didaktik. Växjö: Linne universitet, Gleerups.  

 

Wahlström och Sundberg (2015) Teoribaserad utvärdering av läroplanen Lgr 11. IFAU 

 

Åsberg, Rodney (2001)  Det finns inga kvalitativa metoder – och inga kvantitativa heller för 

den delen. Pedagogisk forskning i Sverige ÅRG 6 nr 4 s 270-292 ISSN 1401-6788 

 

Strömdahl, H. (2002) Avgränsa, idealisera, modellera – Naturen i naturvetenskapens 

dräkt. Artikel i Strömdahl, H. (red). Kommunicera naturvetenskap i 

skolan – några forskningsresultat. Lund: Studentlitteratur. 

  



  
 

55 
 

                                                                                                                 
11  Bilaga 
 

Intervjuguide 

 
Entreprenöriellt förhållningssätt 
 

- Vad är ett entreprenöriellt förhållningssätt för dig? 

 

- Är det något du jobbar med? 

 

Arbetsformer 
 

- Har du någon uppfattning om ledningen på skolan bör erbjuda tid för att möjliggöra ett 

ökat samarbete mellan ämnen? 

 

- Kan olika arbetsformer som tex elevernas arbetsprocesser och s.k. Kateder 

undervisning spela roll, för att främja utvecklingen av entreprenöriellt lärande? 

 

- Vilka färdigheter och förmågor menar du är viktiga att eleverna lär sig i skolan? 

      Finns det något samarbete idag på skolan som främjar dessa färdigheter? 

  

Ämnen 
 

- Vilka ämnen anser du har högst status på skolan bland lärare och elever? 

 

- Finns det något eller några ämnen som tränar de generiska färdigheterna (Kreativitet, 

självständighet, ansvar)?  

 

- Vilka möjligheter och ev. svårigheter ser du kring att samarbeta mellan ämnen/lärare 

kring ett arbetssätt som främjar kreativt arbete? 

 

 
 


