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Förord och läsanvisning 
 
Detta är en förstudie länkad till näringslivsstrategin Affärsplan Västmanland. Ett av dess mål är 

att öka entreprenörskap bland barn och unga. Mot denna bakgrund har forskare och praktiker 

inom entreprenörskap och entreprenöriellt lärande i skolan vid Mälardalens högskola fått ett 

uppdrag att genomföra förstudien ”Entreprenörskap och entreprenöriellt lärande för barn och 

unga, Västmanland”. Syftet är dels att inventera vad som hänt och genomförts inom området i 

Västmanland (under ca de senaste fem åren) och dels att samla upp idéer och inspel till vad som 

fungerar idag och vad förskolor och skolor ser för behov av stöd för framtiden. Fokus är 

framåtsyftande och de behov som framkommer är tänkta att förse Länsstyrelsen i Västmanland 

(och dess samarbetspartners) med underlag som kan understödja kommande insatser eller projekt 

i länets kommuner.   

Hur ska man då läsa denna rapport? Det är naturligtvis upp till läsaren att avgöra, men vi 

tänkte ge några tips. I inledningen görs ett försök att placera in Länsstyrelsen i Västmanlands 

satsning i ett övergripande samhälleligt perspektiv. Förhoppningen är att inte de vetenskapliga 

referenserna i detta avsnitt ska avskräcka, de används för att placera in praktiken även i en 

vetenskaplig kontext. Det är dessutom naturligt då skolan vilar på en vetenskaplig grund. För den 

intresserade finns i avsnitt två en beskrivelse av uppdraget samt i avsnitt tre metoden d.v.s. hur 

arbetet har genomförts. Om läsaren vill skapa sig en översiktlig bild av erfarenheter, lärdomar och 

resultat från ett antal tidigare satsningar i Västmanland rekommenderar vi att direkt gå till avsnitt 

fyra. För inspiration från andra svenska initiativ finns en benchmarkingstudie i avsnitt fem. Om 

huvudsakligt fokus är att läsa om resultaten av denna studie föreslår vi avsnitt sex. Här berättar vi 

hur de som intervjuats och besvarat enkäter uppfattar entreprenörskap och entreprenöriellt 

lärande och vad som förekommer inom entreprenörskap och entreprenöriellt lärande i 

Västmanlands kommuner redan idag. De berättar om hur de uppfattar sin egen och andras roller 

i utvecklingen av entreprenörskap och entreprenöriellt lärande och om vilka behov de ser att de 

själva och andra i kommunen har. För läsbarhetens skull avslutas varje del med slutsatser i 

punktform. Avslutningsvis har vi i avsnitt 7 beskrivit ett antal förslag på satsningar och projekt 

som vi uppfattar kan vara relevanta utifrån en sammanlagd bild av vad som framkommit. 
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1. Inledning  
 
Entreprenörskap är ett aktuellt och omdiskuterat ämne bland såväl politiker, praktiker och 

gemene man. En anledning är att nuvarande marknadsekonomiska system bygger på ett behov av 

ständig ekonomisk tillväxt, och entreprenörskap ses som ett viktigt medel att åstadkomma detta. 

(Hansemark, 1998; Kuratko, 2005). Traditionellt sett har entreprenörskap en tydlig koppling till 

ekonomi med nedärvda konnationer som nyföretagande, tillväxt och affärsmöjligheter, men 

under senaste årtiondet har synen på entreprenörskap breddats och diskuteras i relation till flera 

delar av samhället som kultur, miljö och utbildning.  

Det finns forskning om entreprenörskap och entreprenörskapsutbildning kopplat till 

skolmiljön men den har huvudsakligen fokuserats på högskolenivå, och ett antal på gymnasienivå 

(Gorman et al., 1997; Johansen & Shanke, 2012; Byrne et al., 2014). Det finns färre studier i lägre 

åldrar som förskola eller grundskola men det finns ett antal nordiska forskare som intresserat sig 

för det (se t.ex. Leffler, 2009; 2014; Komulainen et al 2011; Korhonen et al., 2012; Axelsson & 

Mårtensson, 2015; Axelsson et al., 2015; Lackéus & Sävetun; 2015). Därför är studier av detta 

slag, som undersöker hur entreprenörskap och entreprenöriellt lärande tar sig uttryck i hela 

kedjan från förskola till vuxenutbildning, motiverat.  

Samhället har ett behov av entreprenöriella individer i alla dess delar (Johannisson, 2010; 

Berglund et al., 2012) och en aktuell fråga blir då hur detta behov ska fyllas. Ett sätt att 

åstadkomma detta är att introducera entreprenörskap i skolan. Detta baserar sig på synsättet att 

entreprenörskap går att lära sig (t.ex. Drucker, 1985, Cope, 2005) och att därmed vem som helst 

kan bli entreprenör/entreprenöriell. Dessutom menar forskare som Peterman & Kennedy (2003) 

att den ideala fasen för att påverka barn och ungas attityder till och intresse för entreprenörskap 

är i tidig ålder, i individens barn-och ungdomstid.  

Därför finns runtom i världen en stor mängd initiativ i och kring skolans värld där man 

söker stimulera entreprenörskap och nära ett ”entreprenöriellt mind-set”. (Acs et al, 2005, p 23). 

Stöd för detta återfinns även i olika rapporter producerade av OECD (1989) som beskriver 

vikten av anställningsbarhet och en företagsam kultur och EU(2007) som talar om åtta 

nyckelkompetenser för livslångt lärande varav entreprenörskap är en. I Sverige lanserades år 2009 

en strategi för entreprenörskap inom utbildningsområdet (Regeringskansliet, 2009) som betonade 

entreprenörskapets betydelse och att det ska löpa som en röd tråd genom utbildningssystemet. I 

strategin föreslogs även åtgärder som genom Skolverkets försorg skulle implementeras i skolans 

värld, bland annat genom att införa entreprenörskap i läroplaner och genom olika 

stimulansinsatser. 
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I skolans praktik har det dock inte enbart handlat om entreprenörskap i bemärkelsen skapa och 

utveckla företag. Inte heller enbart tillägna sig kunskap om entreprenörer eller företagandets 

villkor och funktion i samhället. Istället har det vuxit fram andra bredare synsätt och begrepp där 

man beskriver att eleverna ska utveckla ett entreprenöriellt förhållningssätt eller att man arbetar 

med entreprenöriellt lärande. (Falk-Lundqvist et al. 2014; Axelsson et al. 2015; Axelsson & 

Mårtensson, 2015). Ett entreprenöriellt lärande handlar om att utgå från barnens/elevens intresse 

och låta dem pröva olika idéer och omsätta dem till konkret handling. Det handlar om att 

utveckla entreprenöriella (eller s.k. generella) kompetenser som att bli initiativrik, drivande, 

kreativ, innovativ, modig och nyfiken likväl som att lära sig planera, samarbeta och lösa problem. 

Dessa kompetenser anses ofta relaterade till entreprenörer men har nu överförts som viktiga för 

alla individer i samhället. En annan viktig del som lyfts är att undervisning behöver ske i 

samarbete eller samproduktion med arbetslivet; såväl företag som organisationer och offentliga 

organ. Att låta elever arbeta möta omgivande samhälle skapar mening och är motivationshöjande 

(Axelsson & Mårtensson, 2015).  

Enligt aktuell forskning är lärare kluvna och delvis motvilliga till att arbeta med 

entreprenörskap i dess smala bemärkelse, och ser det inte som en del av sitt uppdrag. (Korhonen 

et al. 2015; Axelsson & Mårtensson, 2015). Synen på entreprenören som en superman (Smith, 

2010) eller som en girig individualist kan hindra implementering av entreprenörskap i skolan 

(Berglund & Holmgren, 2006), vilket talar för att den traditionella bilden av entreprenören 

behöver nyanseras och utvecklas. Lärarnas attityd och förhållningsätt är viktig, då de enligt Hattie 

(2009) har störst påverkan på elevers intresse i skolan och har avgörande inflytande över hur och 

på vilket sätt läroplanen implementeras (Sharma & Andersson, 2007). I den bemärkelsen kan man 

säga att lärarna själva varit entreprenöriella och förändrat och utvecklat entreprenörskap till 

entreprenöriellt lärande/förhållningsätt dvs. något som de bättre tycker stämmer överens med 

skolans roll och uppgifter (Axelsson, Höglund & Mårtensson, 2015).  

Denna rapport handlar om entreprenörskap och entreprenöriellt lärande i skolor i 

Västmanland. Efter denna inledning följer en beskrivning av det uppdrag som föreligger 

rapporten och ett metodavsnitt som återger hur arbetet med studien genomförts. Avsnitt fyra är 

en kortfattad omvärldsanalys/benchmarking som återger erfarenheter och lärdomar från såväl 

tidigare genomförda projekt och insatser i Västmanland som från övriga Sverige. Avsnitt fem 

behandlar styrdokumenten på nationell och lokal nivå. Efterföljande avsnitt skildrar den 

kartläggning som genomförts av förskolornas/skolornas nuläge sett till kunskap om och 

förekomst av entreprenöskap respektive entreprenöriellt lärande. Avsnitt sju beskriver sedan ett 

antal roller/funktioner som är involverade i utvecklingen av entreprenörskap och entreprenöriellt 
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lärande i skolan. Informanterna berör sin egen roll samt hur de ser på delaktigheten hos andra 

relevanta funktioner. Dessutom återger lärare, skolledare, skol- och näringslivschefer inom 

förvaltningen samt barn- och utbildningspolitiker från kommunerna vilka behov av framtida stöd 

de har. Före sammanfattningen avlutar rapportförfattarna med att summera ett antal 

rekommendationer och idéer till eventuellt framtida insatser. 

 

2. Uppdrag och definitioner  
 
Affärsplan Västmanland är en näringslivsstrategi för Västmanland för perioden 2014-2020 med 

ambitionen att Västmanland i slutet av perioden ska ha en stark och attraktiv identitet som en 

innovativ och entreprenöriell region med världsledande kunskaps- och kompetensmiljöer. 

(Länsstyrelsen, 2014). Ett fokusområde är att utveckla entreprenörskap och nyföretagande, inom 

vilket ett mål är att öka entreprenörskap bland barn och unga. Det betyder konkret att dels arbeta 

med entreprenörskap i skolan i from av kunskap och förmåga till företagande. Än mer specifikt 

framförs vikten av att arbeta med entreprenörskap i dess breda bemärkelse; med entreprenöriellt 

lärande, förhållningssätt och entreprenöriella kompetenser. Båda dessa delar är viktiga för länets 

utveckling. Ett av Affärsplan Västmanlands resultatmål är att ”Entreprenörskap i bred 

bemärkelse drivs i alla länets kommuner som en sammanhållen kedja i förskola, grundskolas olika 

stadier och gymnasieskola.” 

Mot denna bakgrund har forskare och praktiker inom entreprenörskap och 

entreprenöriellt lärande i skolan vid Mälardalens högskola fått ett uppdrag att genomföra 

förstudien ”Entreprenörskap och entreprenöriellt lärande för barn och unga, Västmanland”. 

Syftet är dels att inventera vad som hänt och genomförts inom området i Västmanland (under ca 

de senaste fem åren) och dels att samla upp idéer och inspel till vad som fungerar idag och vad 

förskolor och skolor ser för behov av stöd för framtiden. Fokus är framåtsyftande och de behov 

som framkommer är tänkta att förse Länsstyrelsen i Västmanland (och dess samarbetspartners) 

med underlag som kan understödja kommande insatser eller projekt i länets kommuner. Projektet 

har pågått under perioden 1 september 2015 och den 28 februari 2016. Denna rapport är ett led i 

att kommunicera studiens resultat.  
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3. Metod  
Under rubriken enkäten respektive intervjun presenteras tillvägagångssätt, urval samt enkätens 

och intervjuns möjliga för- och nackdelar.   

 
3.1 Enkäten 
Under hösten 2015 skickades en enkät ut till 36 politiker, näringslivschefer respektive skolchefer i 

Västmanland. 14 deltagare har besvarat enkäten, vilket ger en svarsfrekvens på knappt 40 

procent. Vår kontaktperson på Västmanlands kommuner och Landsting (VKL) bidrog med 

kontaktuppgifter till näringslivscheferna och skolcheferna. Kontaktuppgifter till Västmanlands 

politiker med ansvar för barn och utbildning har författarna fått fram genom internetsökningar 

och telefonsamtal till kommunernas växel. Möjligen kan någon politiker ha missats här. Politiker 

inom varje kommun har emellertid fått en enkät. Rapportförfattarna har skickat ut två 

påminnelser, varav en har skickats till var och en personligen. Den personliga påminnelsen 

genererade ytterligare två svar. Flera informanter meddelade att de på grund av olika anledningar 

inte kunde delta i undersökningen. De två vanligaste orsakerna har uppgetts vara tidsbrist 

respektive kunskapsbrist om entreprenörskap i skolan.  Avsikten var ursprungligen att 

mottagarna själva skulle svara på enkäten, men i ett antal fall har frågorna skickats vidare till 

någon inom kommunen som har större kunskap i ämnet.  

 Visserligen kan ett frågeformulär via internetlänk vara ett sätt för informanten att 

genomföra den vid en för personen passande tidpunkt. Det kan dock också innebära att 

informanten lättare åsidosätter frågeformuläret, då en personlig kontakt saknas. Vårt sätt att 

hantera detta har varit att i förväg informera om förstudien. Den 25 september informerade Ove 

Svensson, utvecklingsstrateg vid Västmanlands kommuner och landsting, länets gymnasiechefer, 

den 1 oktober informerade Anna Haglund vid MDH, politiker under ett möte på VKL och den 2 

oktober informerades länets skolchefer av Cecilia Vestman, verksamhetsledare, Mälardalens 

kompetenscentrum för lärande.  Ytterligare faktor att ta hänsyn till gällande enkätmetoden kan 

vara att respondenter uppfattar en fråga på annat sätt än avsett eller att en fråga förblir obesvarad 

då informanten inte har förstått den (Carlström & Carlström Hagman, 2012).  

  

3.2 Intervjuer 
I studien har vi arbetat utifrån de övergripande frågeställningarna ”Vad fungerar ute på 

förskolan/skolan med avseende på entreprenörskap och entreprenöriellt lärande?” och ”Vilka 

behov av stöd finns för ett ökat entreprenörskap och entreprenöriellt lärande bland barn och 

unga?”. Vi har intervjuat 18 personer, uppdelade på tolv intervjuer, på elva olika enheter: två 
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stycken enheter i förskolan, sex i grundskolan, tre i gymnasieskolan och en inom 

vuxenutbildningen. Åtta stycken intervjuer har genomförts på plats och tre stycken via telefon för 

att praktiskt kunna genomföra intervjuerna. Noterbart är att även skolledarna ofta är erfarna 

pedagoger med mångårig undervisning i bagaget. På förskolan intervjuades enbart 

förskolecheferna på grund av sjukdom bland personalen, på grundskolan och gymnasieskolan 

intervjuades skolledare och lärare sånär som på en skola och i vuxenutbildningen intervjuades 

enbart skolans rektor. Urvalet har skett genom förslag från respektive kommuns skolchef. 

Samtliga förskolor och skolor är kommunala. Flera friskolor har bjudits in att delta, men inte haft 

möjlighet i denna förstudie. Nio av tio kommuner är representerade i intervjuerna. Den tionde 

kommunen har inte haft möjlighet att delta i en intervju, men har vid flera tillfällen getts 

möjlighet att svara på frågor via telefon respektive via mail. Enligt en skolledares egen utsago är 

skolan nöjd med utvecklingen av entreprenörskap i skolan och de fortsätter att arbeta efter de 

rutiner som kommunen har tagit fram.  

Noterbart är att intervjusituation består av mer än det som uttalas, intervjuaren – den som 

håller i intervjun – tar också hänsyn till ordlös information. Denna information kan till exempel 

vara att informanter – den som blir intervjuad – undviker vissa frågor, tar längre pauser eller med 

kroppsspråket visar engagemang eller det motsatta (Carlström & Carlström Hagman, 2006). 

Detta har vi försökt ta hänsyn till i vår analys och tolkning av materialet. Vi spelade in samtalen, 

transkriberade dem i anslutning till mötet och förde anteckningar under intervjuerna. Intervjuerna 

var semistrukturerade så till vida att de följde ett relativt givet mönster samt att alla informanter 

fick samma frågor med undantag av några följdfrågor. Före intervjuerna skickades förslag på 

frågor till den referensgrupp som bildats med personer som jobbar med entreprenörskap för 

barn/unga. Intervjufrågorna bearbetades sedan utifrån den respons som gavs från 

referensgruppens medlemmar.  

Intervjun är ett tillfälle att utbyta tankar och åsikter kring ett gemensamt tema eller 

intresse (Kvale, 1996). Fördelarna med intervjumetoden är att den kan ge möjlighet att täcka in 

flera frågeställningar vid ett och samma tillfälle samt att intervjutillfället kan möjliggöra att 

intervjuare och informant kommer överens om frågans innehåll och mening (Hobson & 

Townsend, 2014). Det finns dock flera saker att beakta i en intervjukontext. Intervjuaren deltar i 

skapandet av intervjun med dennas tidigare erfarenheter och uppfattningar i ryggsäcken. Det 

finns därför en viss risk för att en annan intervjuare kan få delvis andra svar av respondenterna. 

Ytterligare aspekter att tänka på är att det finns risk för att informantens svar inte stämmer helt 

överens med en objektiv verklighet, då deltagare möjligen önskar försköna bilden av realiteten.  I 

förstudiens fall intervjuades i de flesta fallen en skolledare och en pedagog vid samma tillfälle. 
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Möjligtvis kan chefens närvaro påverka pedagogernas utsagor, liksom tvärtom (Hobson & 

Townsend, 2014).  Ytterligare faktorer att ta hänsyn till vid intervjuer är att det kan förekomma 

entreprenöriell undervisning på förskolorna/skolorna som aktuella informanter inte har vetskap 

om. Då intervjuerna i detta fall också är semistrukturerade, där intervjuaren till största delen följer 

ett givet frågebatteri, kan det finnas kunskaper som inte framkommer trots att möjlighet att lägga 

till egna tankar fanns. För att göra det möjligt att få fram dessa svar har vi försökt att ställa frågor 

ur olika synvinklar.  Till exempel har frågor ställts om hur förskolan arbetar med 

entreprenörskap/entreprenöriellt lärande respektive hur eleverna ges utrymme att utveckla olika 

entreprenöriella kompetenser.  

När vi skriver skolledare i denna rapport menar vi såväl förskolechefer, rektorer i 

grundutbildning, gymnasium och vuxenutbildning. I denna förstudie används också begreppen 

respondent och informant synonymt. Intervjuerna har med varsam hand gjorts mer läsbara utan 

att ta bort andemeningen med utsagan. Före intervjuerna har ett så kallat missivbrev skickats ut, 

där informanterna fått information om intervjun och att studien följer vetenskapsrådets etiska 

regler som att deras deltagande exempelvis är frivilligt och konfidentiellt, vilket innebär att svaren 

är avidentifierade och att uppgifter inte delas ut till obehöriga. Informanterna har också fått 

möjlighet att godkänna att materialet används till forskning.  

4. Tidigare erfarenheter och lärdomar 
 

4.1 Erfarenheter från Västmanland 
Detta avsnitt beskriver några av de projekt och insatser som genomförts i Västmanland under 

senare år.  Det är inte tänkt vara fullödiga beskrivningar utan inleds med en kortfattad 

beskrivning av insatsen följt av de lärdomar och framgångsfaktorer som finns beskrivna i 

respektive insats. För fördjupad kunskap om respektive insats var vänlig se i referenslistan för att 

ta del av de fullständiga rapporterna. 

  
4.1.1  Entreprenörskap i skolan 
Under 2007-2008 pågick projektet “Entreprenörskap i skolan” i Västerås. Det syftade till att 

utveckla nya arbetssätt och nya arbetsmodeller för att stärka entreprenörskap i förskola och skola.  

Det tog sin utgångspunkt i näringslivspolitik och behovet av fler företagare. Under projektets 

gång växte ett bredare synsätt fram, där entreprenörskap i skolan är ett förhållningssätt och en 

pedagogisk metod som visst kan skapa fler företagare men framförallt skapa företagsamma 

individer. Projektet involverade ett av Västerås skolområden (Öster), där åtta förskoleenheter och 

ett gymnasium varit piloter för satsningen. Ett resultat var att projektet utvecklat 
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”Västeråsmodellen”, vilken är tänkt att tillämpas på andra skolenheter inom staden. Modellen har 

följande ingredienser; förankring (utveckla gemensamma synsätt och begrepp, involvera 

skolledare, förvaltning och politiker i processen), fortbildning och praktiska verktyg (bl.a. 

processledarutbildning), samverkan med närsamhället samt förvaltning (gemensamma mål och 

strategier, skriva in detta i skolplaner osv).   

I rapporten lyfter de följande framgångsfaktorer; (i) utgå från varje enhets egna behov, 

intressen och förutsättningar, (ii) Skapa en gemensam definition och förståelse, (iii) stöd 

eldsjälarnas nyfikenhet och driv, (iiii) skolledare behöver vara engagerade och kunniga, (iiiii) 

förhållningssättet måste genomsyra alla led. Detta betyder att man måste ha ett tillåtande klimat, 

vara modig och vidsynt, inte bara som pedagog utan även som skolledare.  

Från projektet beskrivs ett antal lärdomar. För det första, förändring tar tid och det kräver 

tålamod. Det är inte lämpligt att planera att sprida erfarenheter och modeller för tidigt, saker 

måste sätta sig. För det andra behövs i ett tidigt skede utbildning för skolledare. Både kunskap 

om entreprenöriellt lärande, men också insikt i de mervärden de kan skapa och att det inte ska ses 

som något extra utöver ordinarie arbete, utan vara integrerat. För det tredje lyfts kontakterna med 

närsamhället. Dessa menar man är väldigt viktiga, men det har också varit svårare att skapa. Att 

skapa forum för möten mellan skola och arbetsliv är enligt dem en lösning. Ett exempel på hur 

just detta projekt utvecklat kontakter är att anordna en entreprenörstävling. 

 

4.1.2 Entreprenörskap i förskolan i Västerås 
Inom ramen för ovan beskrivna projekt Entreprenörskap i skolan finns dokumentation från ett 

delprojekt. I detta deltog förskolor från fyra områden i Västerås. De integrerade entreprenörskap 

med ett jämställdhets- och genusperspektiv. I arbetet utvecklades synsättet att entreprenörskap 

handlar om att stärka barnens initiativkraft och deras förmåga att förverkliga egna idéer. I 

arbetssättet uppmuntras att barnen ska var kreativa, har inflytande, är delaktiga i genomförande 

samt ska utvärdera och reflektera över vad de gör. Entreprenörskap i förskolan handlar här om 

att träna entreprenöriella kompetenser. Projektet har resulterat i ett material med såväl 

information om projektet och synsätten kring entreprenörskap och genus som präglade det. Men 

mest användbart, om det är någon förskola som vill lära mer om detta, är de tips och konkreta 

beskrivningar hur de gjorde när det arbetade med att stärka barnens entreprenöriella 

kompetenser. Dessa finns för (1) stärka barnens självkänsla och självförtroende, (2) främja 

kreativitet och nyskapande, (3) presentera lekmaterialet, så att det stärker barnens kreativitet, (4) 

träna barnens tålamod och uthållighet, (5)stärkt förmåga till ansvar och förmågan att förstå 

konsekvenser, (6)träna samspel och samarbete, (7) uppmuntra nya förmågor och talanger hos 
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barnen samt (8) stärka barnens självständighet och integritet. För mer information se skriften: 

Entreprenörskap i förskolan. Förskolor i Västerås berättar om sitt arbete med entreprenörskap 

och genus.  

 
4.1.3 Entreprenörskap i förskolan i Norbergs och Hallstahammars kommun  
Även i Norbergs och Hallstahammars kommun har projekt drivits om entreprenörskap och 

jämställdhet i förskolan. I Norbergs kommun rapporteras att projektets har bidragit med insikter 

som lett till förändringar i den pedagogiska miljön, vilket har stärkt det entreprenöriella lärandet 

och jämställdheten. I Hallstahammars kommun genomfördes ”Jämskap i förskolan 

Hallstahammar” 2012. Målet var att bland annat utveckla ett hållbart arbetssätt för att i förskolan 

arbeta med jämställdhet och entreprenörskap samt en plan för fortsatt utveckling av 

entreprenörskaps- och jämlikhetsperspektiven. Resultatet skiljde sig visserligen åt på olika 

förskolor, men vinster som lyfts är att personalens IT-kunskaper stärktes, liksom samverkan 

mellan förskolor och inte minst kommunikationen mellan personalen och förskolebarnens 

föräldrar.      

4.1.4 Sommarlovsentreprenörerna 
I Fagersta, Norberg, Skinnskatteberg och Surahammar har man under 2015 bedrivit ett projekt 

som heter Sommarlovsentreprenör 2015 (projektet har förekommit även tidigare år). Det baserar 

sig på ett nationellt koncept som enligt rapporten ägs av Länsstyrelsen Västernorrland. Detta 

arbete är särskilt intressant eftersom de enligt rapporten arbetar med att organisera unga utifrån 

“ett intresse att göra, på fritiden”.  Idén är att utveckla unga individers entreprenöriella 

egenskaper genom att driva ett företag som sommarjobb. Projektet hade 32 stycken deltagare 

fördelat på samtliga fyra kommuner. Sommarlovsentreprenörerna fungerar som en 

lärandeprocess och deltagarna får såväl teori och praktik i form av utbildning, coachning och 

konkret företagarerfarenhet. Man arbetar för att utveckla kreativitet, lust, nätverk och 

mötesplatser.  

I rapporten beskrivs resultat, vilka visar på väldigt nöjda deltagare1 som tycker det har 

varit viktigt att delta och tycker att det egna arbetet med företaget fungerat bra. Projektet har haft 

stöd av olika externa aktörer och företag vilket upplevs positivt, både ekonomiskt och genom 

aktivt engagemang (utbildning, seminarium, anlitat deltagarna osv). Fast mycket fungerar väl, 

beskrivs i rapporten några utvecklingsområden såsom att hantera hemsidan, utveckla konceptet 

för kick-offen av projektet och för något som benämns releasepartyn. Projektet har gjort en egen 

uppföljning genom att per telefon kontakta tidigare deltagare. Där framkommer att hela 90 % 

1 15 stycken, av 16 deltagare, har gett betyget 4-6 på en 1- 6 gradig skala.   
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rekommenderar Sommarlovsentreprenörerna. Undersökningen visar också att ett antal av 

ungdomarna kan tänka sig att engagera sig i en ungdomsorganisation som kan vidareutveckla 

dem som entreprenörer. Olika deltagare beskriver att de känner att de vuxit, blivit modigare, 

känner sig uppskattade och lärt sig nya saker. Ungdomarna uttrycker att de efter deltagandet 

upplever mer egenmakt och delaktighet. En deltagare beskriver ”Jag tycker att det känns ännu mer nu 

som att man kan vara med och påverka samhället och att jag har mer makt över mitt eget liv. Det känns om att 

man kan ha en idé och genomföra den och det behöver inte vara så svårt”. 

 
4.1.5 Erfarenheter från Länsstyrelsens utlysning av projektmedel för entreprenörskap i 
skolan- skola- näringsliv. 
Under åren 2011-2013 fanns en utlysning från Länsstyrelsen kallad ”Entreprenörskap i skolan”. 

Här återges de lärdomar som Länsstyrelsen samlat in via en enkät år 2012 till de projekt som haft 

finansiering inom utlysningen. Även om flera svar liknar varandra redovisas svaren för respektive 

deltagande kommun för att samtligas åsikter ska få komma fram. De frågor ur enkäten som berör 

detta är främst vilka insatser som ansetts vara lyckade och vilka hinder man upplevt.  

I Kungsör menar de att lyckade insatser varit; förskolans processutbildning med 

Framtidsfrön, prova-på avtal med NTA-lådor, temadagar i ”du bestämmer” i åk 8, temaveckor i 

åk 9 kring gymnasie- och yrkesval samt att PIM är igång på alla enheter. Det som varit 

utmanande är tidsbrist, prioriteringar och svårigheter att nå en del skolledare. 

I Hallstahammar lyfter man arbetet med att initiera och kartlägga begreppet 

entreprenöriellt lärande, kursen i entreprenöriellt lärande via Skolverket, besök av ”Jobba i 

Västerås” som fokuserat på arbetsmarknadskunskap, utvecklat prao, upprättande av nätverk 

mellan näringsliv, politiker och representanter från gymnasie- och grundskola för att utveckla det 

entreprenöriella lärandet i kommunen samt fortbildningsdagar om EL.  Utmaningar är tid för 

ämnesövergripande planering, kontaktytor med skola-näringsliv, förtrogenhet med formativ 

bedömning.  

Arbogas svar visar att de är nöjda med att radikalt förändrat prao i år 8, utökat samarbetet 

med näringslivet, utbildat sex lärare i entreprenöriellt lärande på högskolan, fått 

inspirationsföreläsningar och köpt in inspirationsmaterial fr UF och blivit medlem i Framtidsfrön. 

Hindren har varit omsättning i styrgruppen för arbetet, tidsfaktorn samt resurskrävande att knyta 

arbetslivskontakter (viljan finns, men slimmade organisationer). Dessutom utrycker de att de inte 

lyckats förmedla fördelar och det positiva med att arbete med entreprenöriellt lärande utan istället 

upplevs ge merarbete. 
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I Fagersta/Norberg listar man följande aktiviteter som lyckade; yrkesmässa, 

arbetsmarknadskunskap, utvärdering av prao och nytt koncept framtaget, deltagit i UF:s 

entreprenörskapsdag, processen och profilutvecklingen i Norberg. Hinder är bland annat att det 

sågs som ytterligare en ska som läggs till, enskilda individer med starka viljor, dålig erfarenhet från 

ett tidigare projekt samt lärartillgänglighet. 

I Sala har man valt att lyfta dessa lyckade insatser; utbildning av samtlig personal av 

Framtidsfrön, regelbundna språkrörsträffar, projekt med Sala Silvergruva och Väsby Kungsgård, 

ordnat hemsida och att näringslivet besökt skolan. Dessutom för man fram projektledarens 

närvaro och styrgruppens möten.  Hindren liknar tidigare svar ovan, det handlar om att lärare har 

stor arbetsbelastning och att det är svårt att komma med något ”nytt” och att få in det 

entreprenöriella lärandet på ett naturligt sätt i vardagen. 

 
4.2 Erfarenheter från andra delar av Sverige 
Flera entreprenörskapsprojekt i skolan har genomförts i Sverige. I detta avsnitt presenteras fyra 

av dem. Urvalet är gjort efter en omvärldsspaning med hjälp av Internet samt genom tips från 

Ragnar Åsbrink, undervisningsråd med ansvar för entreprenöriellt lärande på Skolverket. Liksom 

i avsnittet om projekten inom Västmanland, beskrivs de olika insatserna kortfattat och följs av 

framgångsfaktorer och vidare tips. För ytterligare kunskap om de olika projekten/insatserna finns 

rapporter med i referensförteckningen. Något projekt är avslutat medan övriga fortgår.  

 
4.2.1 Drivkraft Söderhamn 
Projektet ”Drivkraft Söderhamn” inleddes 2006 mot bakgrunden att kommunen behövde 

utvecklas mot kunskapssamhället, i vilket ”innovationer, entreprenörskap och kreativitet” är nyckelord 

(Svensson, 2008 s.7). Till skillnad mot andra kommuners arbete med entreprenörskap har 

projektets utgångspunkt varit skolutveckling snarare än en näringslivsfråga (Lodmark, 2015). 

Projektet är också ett samarbete mellan två nämnder: nämnden för lärande och arbete samt barn- 

och utbildningsförvaltningen (Svensson, 2008). Syftet med projektet har varit att utveckla 

skolornas lärandemiljöer för att Söderhamns barn och unga ska ges utrymme för att utvecklas till 

”entreprenöriella individer” och att förskola och skola ”ska genomsyras av ett entreprenöriellt förhållningssätt 

som utvecklar barnens, elevernas och personalens entreprenöriella förmågor” (Svensson, 2008 s.7-8). På vägen 

mot det entreprenöriella förhållningssättet har personal från förvaltning och skolor lyssnat på 

olika föreläsningar och genomgått olika utbildningar. Pedagogerna har också fått möjlighet till 

handledning av projektledaren (Svensson, 2008). Projektet har utvärderats vetenskapligt vid två 

tillfällen: ”Drivkraft Söderhamn. På väg mot ett entreprenöriellt lärande i skolan” (Svensson, 
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2008) samt ”Drivkraft Söderhamn. Resultat och reflektion ur ett vetenskapligt perspektiv” 

(Leffler & Falk-Lundqvist, 2014). Den första utvärderingen fokuserar på lärares lärande 

respektive elevers lärande i ”entreprenöriell riktning” (Svensson, 2008 s.23) och den andra följer upp 

läraren som ledare samt huruvida eleverna har noterat projektets effekter (Leffler & Falk-

Lundqvist, 2014).  

I de olika rapporterna lyfts framgångsfaktorer och utvecklingsområden. Svensson (2008) 

betonar vikten av att ha en projektledare och att arbetslagets förhållningssätt är viktigt om 

förändring ska ske. Leffler & Falk-Lundqvist (2014) påpekar dessutom att kunskap om 

entreprenöriellt lärande och verksamhetens organisation är avgörande för hur det entreprenöriella 

förhållningssättet genomsyrar förskolan/skolan. En grupp lärare uppger att de gillar att projektet 

är en gemensam satsning och de ser också att elevernas lärande har utvecklats. Leffler & 

Lundqvist (2014) lyfter däremot att lärarens ledarskap behöver utvecklas, liksom elevernas 

delaktighet i planeringen av undervisningen samt kopplingen mellan skola och arbetsliv (ibid) och 

Svensson (2008) understryker betydelsen av pedagogernas fortsatta, fördjupade lärande och inte 

minst fortsatta behov av pedagogiska samtal.  

 
4.2.2 Sundsvall – Sveriges bästa skola 2021 
Sundsvalls vision är att vara Sveriges bästa skola 2021, vilken uppstod ur kommunens strategi för 

”ökad konkurrenskraft, förnyelse och hållbar tillväxt ” (Sundsvalls kommun, 2014 s.3). I kommunens 

mål och resursplan för 2015-2016 (2015) uttrycks att en långsiktig samverkan med arbetslivet är 

av vikt för skolan och att detta ”samarbete bör fokusera på att finna lösningar på frågor som 

entreprenörskap…” (Sundsvalls kommun, 2015, s.13). Samarbetet handlar inte bara om hur 

exempelvis näringslivet kan stötta skolan utan också tankevändan hur barnen/eleverna kan stötta 

arbetslivet genom att till exempel skapa värde för andra (Heimer, 2016).  

För närvarande pågår en utbildningsinsats i Sundsvall med fokus på värdeskapande som 

pedagogik (Sundsvalls kommun), vilket kan vara ett sätt att träna barn och unga i att bli mer 

entreprenöriella (Lackéus, 2015). En entreprenör är, enligt Lackéus (2015), någon som bland 

annat skapar något av värde för någon annan och när värde skapas för någon sker ett ömsesidigt 

lärande. Värdeskapande som pedagogik kan enkelt förklaras som att eleven använder kunskaper 

och färdigheter för att skapa något nytt av värde för minst en annan person, gärna utanför skolan 

(ibid) och att eleverna genom detta får möjlighet att träna upp entreprenöriella kompetenser som 

exempelvis kreativitet och stärkt självkänsla.   

Utbildningar har bland annat riktats mot alla barn- och utbildningsförvaltningens alla 

chefer och för cheferna från kommunens strategiska ledning. Det har också skett en handlings- 
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och upplevelsebaserad utbildning för tvärfunktionella team, där elever, medarbetare (inklusive 

lärare) och chefer från kommunens olika verksamheter har deltagit i samma utbildning. 

Deltagarna har genom utbildningen tagit fram idéer om hur Sundsvall kan bli bättre, utvecklat 

idéerna samt konkretiserat dem i praktiken. Idéerna har presenterats inför en panel bestående 

bland annat av personer från näringslivet, kommunen och Skolverket för att få testa och pröva på 

en entreprenöriell process på riktigt. Det genomförs också ett utbildningspaket för intresserade 

lärare och skolor från förskola till gymnasium med finansiering av Skolverket. Här är tanken att 

så många som möjligt ska kunna få en egen upplevelse av värdeskapande lärande och grund att 

arbeta vidare på. Utbildningspaketet innehåller tre utbildningsdagar under ett läsår och mellan 

dessa sker praktiskt, värdeskapande arbete på respektive skolenhet. Deltagarna reflekterar också 

kring vad som har fungerat bra, vad som kan utvecklas och vad arbetet har bidragit till.  

Malin Heimer (2016), projektledare, menar att värdeskapande lärande har visat sig vara 

effektivt för att uppnå flera av de målsättningar som anges i Visionen att skapa Sveriges bästa 

skola 2021, och som beskrivs i barn- och utbildningsförvaltningens verksamhetsplan i form av 

lärdomar om vad som leder till barns och ungas lärande och utveckling. Det är dock inte uttryckt 

på så sätt att alla skolor måste tillämpa värdeskapande lärande. Om en skola exempelvis väljer att 

arbeta på ett annat sätt så ska det framgå hur de arbetar för att nå de olika målen i 

verksamhetsplanen. Heimer (2016) lyfter vikten av att kommunens ledning är med. Förankringen 

är viktig. Sundsvall har fått med sig ledningen genom att de har deltagit i utbildningssatsningen 

och fått med sig erfarenheter och sett vilka effekter utbildningen ger. Heimer betonar också 

vikten av att bestämma sig och börja göra. Arbetet måste komma igång och tillämpas. Till sist 

framhåller också Heimer en av de lärdomar som Sundsvall har dragit: till en början genomfördes 

utbildningar med endast vuxna deltagare, men projektledningen har sett en avsevärd utveckling 

sedan elever, lärare, medarbetare och chefer blandas i samma kurser och ett ömsesidigt lärande 

och skapande kommer till.  

 
4.2.3 Västra Götalandsregionen och Ungt entreprenörskap 
Västra Götalandsregionen har arbetat enligt ett handlingsprogram för ”Ungt entreprenörskap” 

2013-2015 för ett stärkt näringsliv, ”positivt klimat för entreprenörskap och nyföretagande, hög och hållbar 

sysselsättning, jämställdhet med mera” (s.1). De menar att ”graden av företagsamhet och företagsamma attityder 

kommer att vara avgörande för Västra Götalands framgång och konkurrenskraft på lång sikt” (Västra 

Götaland, 2013 s.1). Deras handlingsprogram grundar sig på två entreprenörskapssyner: 

”företagsamma attityder (för anställning och företagande)” samt ”nystartande av företag” (ibid). Regionen 

bistår primärt större satsningar framför entreprenörskapsprojekt under en kortare tid och mindre 

projekt. Gemensamt är att satsningarna ska hänga samman och befrukta varandra för att 
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tillsammans lägga en solid grund för ungas ökade entreprenörskap. Regionen lyfter att 

entreprenörskapets plats i skolan inte är helt självklart trots intåget i läroplanerna. De önskar i 

stället se att det finns givna ramar som ska fyllas med innehåll. Regionen har därför valt att 

fortsätta satsa på entreprenörskap med avsikt att stärka invånarnas attityder och regionens 

infrastruktur.  

 

Övergripande inriktningsmål har varit:  

• att fostra fler företagsamma unga individer 
• att öka andelen (framgångsrika) unga nyföretagare 
• att öka samhällets och invånarnas förståelse och acceptans av 

entreprenöriellt tänkande 
• att genom detta arbete på sikt öka Västra Götalands livskraft, tillväxt och 

välfärd 
 
genom att… 

• stödja aktörer som bidrar till optimal måluppfyllelse 
• få insatserna att samverka ihop 
• täcka behovet av geografiska, åldersmässiga, tematiska insatser. 
• = en välbyggd ”infrastruktur” för Ungt Entreprenörskap 

 
En av fördelarna med Västra Götalands sätt att organisera sig och arbeta uppges vara goda 

ekonomiska förutsättningar som möjliggör att Västragötalandsregionen kan vara spindeln i nätet, 

vilken organiserar och samordnar aktörer, som sedan i sin tur arbetar mot ett ökat 

entreprenörskap i skolan. En ytterligare fördel, uppger Thomas Forslin (2016), regionutvecklare, 

är att aktörer som tidigare såg varandra som konkurrenter, idag samarbetar och strävar mot 

samma mål. Ett av villkoren att få ekonomisk stöttning är nämligen att aktörernas arbete ska 

gynna ett ökat entreprenörskap bland unga, vilket behöver genomföras på flera, varierande sätt 

(Forslin, 2016).  

 

4.2.4 Huddinge  
Huddinge kommun har satsat på entreprenörskap i skolan sedan 2011 (Lindquist, 2016). Till att 

börja med kallades arbetet ”Handlingskraft Huddinge”, men numer fokuserar kommunen på 

begreppen entreprenörskap i skolan och entreprenöriellt lärande. Kommunen uppger att de har 

en helhetstanke och kombinerar entreprenöriellt lärande med andra, aktuella utvecklingsområden 

såsom exempelvis IT, skola-arbetsliv och formativ bedömning. En av kommunens satsningar 

kallas exempelvis ELIT, entreprenöriellt lärande och IT, då det är viktigt att tekniken ska ingå i 

ett sammanhang (ibid). Huddinge kommun utbildar årligen lärare. Läsår 15-16 utbildas ca 70 
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lärare. Utbildningen inleds med fyra introduktionsdagar, där begreppen kring entreprenörskap i 

skolan behandlas och vad det kan innebära i praktiken, ingår. Därefter följs dessa första dagar av 

ytterligare sex till sju stycken, där lärare får lära sig mer om kompetenser/förmågor, skola-

arbetsliv och IT och där de får möjlighet utveckla idéer att använda i sin egen undervisning. I 

slutet av utbildningsåret anordnas en utställning, där lärarna ställer ut sina idéer. Som en 

avslutande del får lärarna också möjlighet att planera nästkommande års undervisning.  

Lindquist (2016) menar att en framgångsfaktor med kommunens koncept är att de tar ett 

helhetsgrepp och integrerar entreprenöriellt lärande med andra utvecklingsområden. Andra 

framgångsnycklar uppges vara att lärare äntligen får tid att träffas och att de i och med 

utbildningen får möjlighet att direkt implementera det de lär sig i sin egen undervisning. Lindquist 

(2016) berättar att de flesta som genomgått utbildningen vittnar om att arbetssättet genererar 

större engagemang hos eleverna, vilka visar en tydlig vilja att vara delaktiga liksom att det blir 

tydligt för dem varför de går i skolan. En skolledare, vars skola har deltagit i projektet under ca 

tre år, har delgett att måluppfyllelsen på skolan har ökat och att hen tror att detta till stor del 

beror på lärarnas utbildning i entreprenöriellt lärande och hur de har omsatt det i praktiken 

(Lindquist, 2016). För närvarande planerar Huddinge kommun en fortsatt satsning med fokus på 

systematisk planering för att stötta lärare att få med läroplanens två inledande kapitel i 

planeringen utifrån till exempel Skolverkets allmänna råd om Att planera och genomföra 

undervisningen. De satsar också vidare på pedagogisk planering och pedagogisk projektplanering för 

att ge lärarna möjlighet att handleda elevernas projektgrupper, som kan arbeta med olika saker 

och ha hunnit olika långt, i undervisningen.  

 
Sammanfattningsvis kan vi så här långt se: 
 Tidigare erfarenheter visar att en framgångsfaktor är att politiken, förvaltning och 

förskola/skola arbetar mot samma mål och att en annan är att de får utbildning om, för 

och genom entreprenörskap respektive entreprenöriellt lärande. 

 Förändringsarbete tar tid och tålamod behövs. Det uttrycks också att arbetslagets och 

förskolans/skolans organisation är av betydelse för ett lyckat utvecklingsarbete.  

 Benchmarkingen visar att det finns vinster i att integrera entreprenöriellt lärande med 

andra utvecklingsområden såsom IT, skola-arbetsliv och ledarskap.  

 Västra Götalands-regionen betonar värdet i att olika verksamheter, som alla arbetar för 

ett ökat entreprenörskap bland barn och unga, stöttar varandra.  
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5. Styrdokument 

Nedan följer en genomgång av ett antal styrdokument med bäring på entreprenörskap och 

entreprenöriellt lärande. Först en genomgång av de nationella och sedan förekomst i de lokala 

styrdokumenten i Västmanlands län. 

 

5.1 Nationella styrdokument  
Regeringen har publicerat en Strategi för entreprenörskap för utbildningsområdet (2009). Strategin 

fokuseras kring tre huvudsakliga idéer (1) eget företagande ska bli lika naturligt som anställning; 

(2) vikten av att träna entreprenöriella kompetenser och (3) entreprenörskap ska löpa som en röd 

tråd från förskola till vuxenutbildning. I strategin uttrycks att ”ett entreprenöriellt förhållningssätt 

läggs tidigt genom att till exempel flickors och pojkars nyfikenhet, kreativitet, självförtroende och 

förmåga att fatta beslut stimuleras” (Regeringskansliet, 2009 s.9). Sålunda finns det 

entreprenöriella lärandet med i förskolans uppdrag, då förskolan ska uppmuntra och stimulera 

”barnens nyfikenhet, företagsamhet och intressen” liksom att ”verksamheten ska främja leken, 

kreativiteten och det lustfyllda lärandet samt ta till vara och stärka barnets intresse för att lära och 

erövra nya erfarenheter, kunskaper och färdigheter” även om begreppet entreprenörskap per se 

inte är inkluderat i läroplanen för förskolan (Skolverket, 2010 s.6; s.9).   

 Strategin uttrycker att ambitionen med att föra in entreprenörskap i skolan i första hand 

är att öka andelen barn och unga förutsättningar som i framtiden kommer starta eget företag. 

Men de kompetenser som en entreprenör har lyfts även som viktiga i en vidare kontext., de kan 

vara användbara i en eventuell framtid som anställd. Ett sätt att möjliggöra detta är att stimulera 

elevernas generella eller entreprenöriella kompetenser, vilket betonas i såväl förskolans läroplan 

som i grundskolans läroplan (2011a). I grundskolans läroplan uttrycks: 

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, 2011a s.9). 

 
De generella kompetenserna ges också utrymme i läroplanen för gymnasieskolan (2011b). Här 

betonas emellertid mer tydligt intentionen att undervisningen kan leda till att elever kommer att 

starta och driva företag: 

Skolan ska bidra till att eleverna utvecklar kunskaper och förhållningssätt som främjar 
entreprenörskap, företagande och innovationstänkande. Därigenom ökar elevernas möjligheter 
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att kunna starta och driva företag. Entreprenöriella förmågor är värdefulla för arbetslivet, 
samhällslivet och vidare studier (Skolverket, 2011b s.7). 

 

Även läroplanen för vuxenutbildningen uttrycker vikten av att stimulera entreprenöriella 

kompetenser med avsikt att underlätta elevers fortsatta studier, anställning eller eget-företagande: 

Vuxenutbildningen ska stimulera elevernas kreativitet, nyfikenhet och självförtroende samt 
vilja att pröva och omsätta nya idéer i handling och att lösa problem. Vuxenutbildningen ska 
bidra till att eleverna utvecklar ett förhållningssätt som främjar entreprenörskap, företagande 
och innovation. Därigenom utvecklar eleverna förmågor som är värdefulla i arbets- och 
samhällslivet och vid vidare studier samt underlättar för dem att starta och driva företag. 
Vuxenutbildningen ska säkerställa att eleverna ges en grundläggande kunskap om 
arbetsmarknaden (Skolverket, 2012 s.7).  

 
Sammanfattningsvis kan vi således konstatera att policydokument avsedda för den svenska skolan 

uttrycker att ett av förskolans respektive skolans uppdrag är att ge barn och elever möjlighet att 

utveckla generella kompetenser så att de förbereds inför vidare studier och/eller framtida 

anställning eller eget företagande.   

 

5.2 Lokala styrdokument i Västmanlands kommuner 
 
5.2.1 Lokala styrdokument 
Begreppet entreprenörskap nämns i fyra Västmanländska kommuner lokala styrdokument för 

skolan. I en femte kommuns mål kring skolan kan skönjas en diskussion om ett entreprenöriellt 

förhållningssätt. Författarna av denna rapport har studerat kommuners styrdokument såsom 

handlingsplaner, visioner och/eller målskrifter. De flesta har erhållits via Västmanlands 

kommuner och landsting. I övrigt har rapportförfattarna kontaktat skolchefer i respektive 

kommun och sökt efter information på varje kommuns hemsida för att få tag på kommunernas 

lokala styrdokument för förskola och skola.  

Fagersta skriver i sin skolplan för 2012-2014 om entreprenörskap och att det ”i skolan 

handlar om att utveckla elevens nyfikenhet, förmåga till initiativ och självförtroende”. I Kungsör betonas det 

företagsamma förhållningssättet i deras ”Vision Kungsör 2015”. Kungsör uttrycker att skolan ska 

möjliggöra för eleverna att bli företagsamma genom att erbjuda till exempel kreativitetsövningar 

och undervisning om entreprenörskap. De trycker också på nätverkande med kommunens 

företag. Detta synsätt har likhet med Norberg som i sina dokument uttrycker att skolan ska vara 

”meningsfull och stimulerande och [ta] vara på barns och elevers kreativitet och lust, ett entreprenöriellt 

förhållningssätt som syns i verksamheten” (Norbergs kommun, 2012). Västerås i sin tur anger i sin 

utbildningsplan att skolan ska uppmuntra ”kunskaper, kreativitet, entreprenörskap och innovation” 
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(Västerås stad, 2011 s.4). Begreppet entreprenörskap finns inte med i ”Målen för Köpings 

kommun 2013-2019”, däremot finns det skrivningar som delvis kan förstås som att inkludera det 

entreprenöriella förhållningssättet: ”Vi ska stimulera barnens nyfikenhet och intresse för att lära sig nya 

saker” (Köpings kommun, 2013).  

 

5.2.2 Förekomst i lokala styrdokument enligt politiker, näringslivssekreterare och 
skolchefer 
Flera skolchefer, näringslivschefer respektive politiker känner till att deras kommun har 

entreprenörskapet inskrivet i de lokala styrdokumenten. Andra uttrycker en viss osäkerhet om det 

finns lokala styrdokument med koppling till entreprenörskap och skolan. Västerås kommun anger 

att de har planer på att ytterligare betona entreprenörskap i sina lokala styrdokument för skolan, 

medan de flesta övriga kommuner uppger att de är osäkra på huruvida entreprenörskapet ska in i 

de lokala styrdokumenten.  Merwe & Malan (2013) menar att då det entreprenöriella 

förhållningssättet har sitt ursprung i strategiskapande processer, kan det vara av betydelse att 

inkludera begreppen entreprenörskap eller innovation i skolans strategiska planer för att 

entreprenörskapet ska få vikt i skolans arbete. De hävdar också att mål för innovation bör 

inkluderas i dessa strategier (ibid). Begreppen entreprenörskap och innovation bör således ges 

utrymme i lokala styrdokument för att få tyngd. Därefter måste styrdokumenten kommuniceras 

ut till skolorna så att de också kan implementeras i praktiken.  

 
5.2.3 Förekomst i lokala styrdokument enligt skolledare och pedagoger  
En skolledare uppger att entreprenörskap lyfts kommunens lokala styrdokument. En annan 

skolledare hävdar att hen är osäker huruvida entreprenörskap nämns eller inte i kommunens 

verksamhetsplan för skolan. I övrigt svarar alla respondenter nej på frågan om begreppen 

entreprenörskap eller entreprenöriellt lärande nämns i lokala styrdokument. Detta gäller även de 

som de facto är verksamma i kommuner med lokala styrdokument som skrivit in begreppen, 

vilket ytterligare styrker att de lokala styrdokumenten behöver kommuniceras för att kunna 

realiseras ute i Västmanlands förskolor och skolor.  

 
Sammanfattningsvis kan vi så här långt se:  
 Enligt strategin för entreprenörskap inom utbildningen samt förskolans och skolans 

läroplaner har utbildningssystemets alla delar sin del av ansvaret för att utveckla 

entreprenörskap och entreprenöriella kompetenser. Inom förskola ska man arbeta för att 

stärka barns nyfikenhet, företagsamhet och intressen. I grundskolan ska eleverna utveckla 



21 
 

ett entreprenöriellt förhållningssätt medan arbetet i gymnasiet och vuxenutbildningen är 

mer tydligt inriktat mot entreprenörskap.  

 De västmanländska kommunerna Fagersta, Kungsör, Norberg och Västerås stad, har 

inkluderat begreppet ”entreprenörskap” i sina lokala styrdokument för skolan.  

 Köpings kommun berör delvis det entreprenöriella förhållningssättet i och med att de 

betonar stimuli av nyfikenhet och intresse för kunskap.  

 Det finns en osäkerhet bland informanterna om begreppen entreprenörskap eller 

entreprenöriellt lärande nämns i lokala styrdokument oavsett om de gör det eller inte.  

6. Kartläggning av förskolornas/skolornas nuläge 
I följande avsnitt presenteras den kartläggning som har genomförts med hjälp av intervjuer och 

enkäter. Avsnittet inleds med en beskrivning av respondenternas kännedom om begreppen 

entreprenörskap respektive entreprenöriellt lärande och vilket innehåll som skolorna fyller 

begreppen med. Därefter beskrivs hur skolorna arbetar med entreprenörskap i skolan idag. 

  

6.1 Begreppskännedom och relevans   
Analysen visar att begreppet entreprenörskap definieras på olika sätt inom kommunerna, dels på 

olika enheter men även inom olika enheter. De flesta respondenter, oberoende stadie, beskriver 

dock att entreprenörskap handlar om att starta och driva företag och att ju äldre eleverna blir 

desto mer ämnesspecifikt innehåll får entreprenörskapet. Flera informanter berättar emellertid att 

de tycker att entreprenörskap omfattar något mer än företagande - exempelvis att ta tillvara en 

inre drivkraft.   

Entreprenöriellt lärande uppges vara ett brett begrepp som i likhet med entreprenörskap 

också förefaller konstrueras olika av olika informanter, oberoende stadie. En av de mesta vanliga 

uppfattningarna bland förstudiens respondenter verkar emellertid vara att entreprenöriellt lärande 

handlar om att utveckla barns/elevers förmågor eller kompetenser, såsom exempelvis 

initiativförmåga, kreativitet, problemlösningsförmåga etc. Begreppet ges dock också ytterligare 

betydelser. Framförallt i förskolan och i grundskolans lägre åldrar, beskrivs entreprenöriellt 

lärande innefatta barnens/elevernas delaktighet och inflytande samt pedagogernas arbete för att 

tillvarata barnens nyfikenhet och egna drivkrafter. En av förskolecheferna illustrerar detta genom 

att beskriva att personalen är ”härvarande” i stället för ”bara” närvarande för att snabbt kunna 

analysera och agera på barnens initiativ.  

I intervjuerna framkommer att flera respondenter uppfattar begreppet entreprenöriellt 

lärande som ”knepigt”. En skolledare hävdar att det ”egentligen är ett begrepp som man alltid 
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omformulerar” och att ”det inte är ett implementerat begrepp överhuvudtaget”. Denna tanke får stöd från 

flera skolledare som problematiserar att entreprenöriellt lärande inte efterfrågas av personalen:  

Vi håller på att ta fram en helhetsidé som ska gälla för skolan som vi alla ska vara överens 
över att det är det här som ska gälla. Sen ska den här helhetsidén styra hela vårt kvalitetsarbete 
sen […] och det var ingen som skrev entreprenöriellt lärande.  

 

I intervjuerna framkommer att ett par respondenter har svårigheter att definiera entreprenörskap 

och entreprenöriellt lärande. Det ifrågasätts också om det är självklart att skolan ska arbeta med 

entreprenörskap och entreprenöriellt lärande. En skolledare menar nämligen att ”det inte är 

självklart på något sätt” medan en annan skolledare hävdar att entreprenörskap respektive 

entreprenöriellt lärande må vara viktigt, men inte av högsta prioritet. Flera respondenter från 

grundskola och gymnasium uppger att entreprenöriellt lärande inte längre är aktuellt: ”det var ju 

när EL [entreprenöriellt lärande] var inne så att säga” och ”ett tag så var de ju så otroligt stort fokus men det är 

tio år sen snart”. 

 
Sammanfattningsvis kan vi så här långt se:  
 Det finns en osäkerhet kring definitionerna av begreppen entreprenörskap respektive 

entreprenöriellt lärande bland skolledare och pedagoger. 

 Entreprenörskap respektive entreprenöriellt lärande får till viss del olika betydelser på 

olika förskolor/skolor och stadier. De kan också ha olika betydelser inom skolan.  

 Skolledare och pedagoger anser att entreprenörskap och entreprenöriellt lärande har 

relevans, men att de möjligtvis inte har högsta prioritet bland andra uppdrag på 

förskolans och skolans agenda.   

 

6.2 Förekomst och uttryck: Vad sker på skolorna?  
Precis som entreprenörskap och entreprenöriellt lärande tenderar att definieras olika, fylls 

begreppen också med olika innehåll på olika förskolor och skolor. Flera informanter menar att 

entreprenöriellt lärande kontrasterar traditionell, lärarstyrd undervisning och betonar i stället 

lärarens handledande roll. Dessutom beskriver de att entreprenöriellt lärande kan ses som 

ämnesövergripande arbete, arbete i projektform, att arbetet kan ha verklighetsanknytning och att 

elevernas arbeten kan bli publika med andra mottagare än enbart klasskamrater och läraren. 

Under intervjuerna efterfrågades hur förskolor/skolor arbetar med entreprenörskap och 

entreprenöriellt lärande samt hur de olika enheterna ger barnen/eleverna utrymme att utveckla 

entreprenöriella kompetenser. Fokus har varit att hitta exempel och flera av dem presenteras här: 
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(a) bygga på barnens intresse, (b) försäljning, (c) samverkan skola-arbetsliv, (d) First Lego League, 

(e) ämnesspecifikt innehåll samt (f) Ung företagsamhet.   

På förskolan och i förskoleklass uppger de att de primärt arbetar med det entreprenöriella 

förhållningssättet framför entreprenörskap. Enligt respondenterna ger pedagogerna barnen 

utrymme att få vara delaktiga och aktiviteter byggs på initiativ och idéer från barnen (a). 

Personalen kan till exempel lägga fram återvinningsmaterial och barnen bestämmer vad materialet 

ska användas till. En annan informant beskriver att förskoleklassen har byggt upp en affär, där 

barnen är egna företagare och beslutar om affärens namn, öppettider, produkter och priser. Flera 

informanter inom grundskolan likställer också entreprenörskap med försäljning (b). Eleverna 

bakar, skapar och sedan säljer exempelvis bröd och pyssel till föräldrar och släktingar för att 

kunna finansiera ny utrustning på skolan eller för att kunna åka på diverse skolresor. Det 

framkommer att dessa försäljningar ofta initieras av de vuxna och att eleverna är delaktiga i 

utförandet. 

En grundskola nämner Lego League (c) som ett entreprenöriellt koncept som skolan 

arbetar med. Konceptet First Lego League2 omfattar i stora drag fyra olika delar: 

1. Byggande och programmering av en robot 
2. Arbeta fram lösningar på ett givet tema 
3. Marknadsföring och profilering av sitt lag 
4. Skaffa lagsponsorer 

 
Skolledaren exemplifierar arbetet med att berätta hur eleverna jobbat med att ta fram en prototyp 

på temat återvinning. Eleverna i forskningsgruppen fick i uppdrag att minska avfallet. De enades i 

gruppen om ett problem som de önskade lösa, tog reda på fakta kring problemet och undersökte 

och räknade på siffror kring problemet. De sökte sedan lösningar på problemet, kom på en idé 

och skapade en prototyp, som senare också presenterades inför en jury.  På skolan har Lego 

League varit ett frivilligt arbete på elevens-val-tid. Skolledaren hävdar att det är de intresserade 

barnen som redan är drivna som väljer att delta och tror att det är eleverna ”som är våra framtida 

företagare kanske”. Hen lyfter också att ”dom barnen som inte är lika intresserade av det, dom väljer ju att 

inte vara med”, vilket väcker frågan hur också dessa barn kan få chans att möta 

entreprenörskapsfrämjande undervisning.   

Kopplingen skola och arbetsliv tas upp i grundskolan från årskurs 1 till årskurs 9 (d). De 

respondenter som arbetar i den senare delen av grundskolan gör tydliga kopplingar till att det i 

skolans uppdrag ingår att eleverna ska förberedas för livet efter skolan och göra dem 

”anställningsbara”. En skolledare föreläser exempelvis årligen för sina elever om varför de går i 

2 http://www.framtidsmuseet.se/projekt/first-lego-league  
                                                 

http://www.framtidsmuseet.se/projekt/first-lego-league


24 
 

skolan och om vikten att träna upp EU:s nyckelkompetenser för att bli framgångsrika vuxna.  I 

övrigt uppger två grundskolor, med inriktning 6-9, att de har en så kallad arbetslivsvecka där 

eleverna exempelvis skriver om sitt drömjobb och vägen dit eller får möjlighet att fundera på hur 

många yrkeskategorier man kan hitta på ett sjukhus. Flera skolor lyfter den ömsesidiga nyttan 

med samverkan skola och arbetsliv. Å ena sidan uppges arbetslivet komma in i skolan med andra 

ögon än pedagogerna och å andra sidan är det nödvändigt för arbetslivet - företagare, kommun 

och landsting - att samverka med skolan för att småningom få arbetskraft.  En skola uppger sig 

ha deltagit i kammarkollegiets Trampolinen3. Syftet med konceptet vara att öka samverkan mellan 

skola och arbetsliv för att understödja länets kompetensförsörjning. Skolan uppger dock att det 

finns en viss problematik i att företagen inte har tid och att vissa företag och, inte minst, att 

individuella lärare inte alltid är intresserade av att upprätthålla ett fungerande samarbete. I 

grundskolan liksom i gymnasieskolan lyfts entreprenörskap som ämnesspecifikt innehåll i t.ex. 

samhällskunskap respektive specifika kurser och program (e).  

Enligt vad som framkom i intervjuerna arbetar man på gymnasieskolan ofta 

entreprenörskapsfrämjande genom konceptet Ung företagsamhet (f). En gymnasieskola anser att 

de har ett väl utvecklat koncept, där arbetsformer och processer är det viktiga. Själva 

slutprodukten/tjänsten är nödvändigtvis inte det unika utan att det är arbetet kring dessa som är 

värt att notera. Skolledaren lyfter att eleverna lyckas väl för att de kan paketera sina idéer snyggt 

och att de gör något konkret av sina idéer. De ”håller i, tar initiativ och får leveransen”. På den andra 

gymnasieskolan upplevs att Ung företagsamhet är kopplat till en enda, energisk lärare, som 

försöker få med sig övriga, utan större framgång. Enligt skolledaren skulle eleverna behöva hjälp 

att utveckla sina idéer, då de upplevs vara desamma år efter år. Skolan är dock på gång att 

utveckla en form av ”Ung företagsamhet light” för nyanlända elever. De önskar samtidigt att ett 

sådant koncept skulle skapas av Ung företagsamhet.  Framgången med Ung företagsamhet 

uppges vara att eleverna får upp ögonen för ett problem, göra planer och lösa problemet. En 

respondent betonar möjligheten för eleverna att vidga sina erfarenheter samt att arbeta efter 

devisen ”trial and error”.  Hen menar att efter gymnasiets slut så får eleverna inte alla givna svar 

och de måste vänjas vid detta. Hen konstaterar att ”det svåraste att lära ut på hela gymnasiet kanske 

också [är] det mest värdefulla”.  Här kan konstateras att entreprenöriella kompetenser ses som viktigt 

men att det behövs stöd för att utveckla hur man utvecklar dessa. 

 

  

3 http://www.handelskammarenmalardalen.se/malardalen/index.asp?npageid=1025  
                                                 

http://www.handelskammarenmalardalen.se/malardalen/index.asp?npageid=1025
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Sammanfattningsvis kan vi så här långt se:  
 Entreprenörskap och entreprenöriellt lärande förekommer till viss del på de olika 

förskolorna och skolorna. Enligt informanternas utsagor arbetar man med att bygga på 

barnens intresse (förskolan), genomföra försäljningar, samverkan skola-arbetsliv, First 

Lego League, ämnesspecifikt innehåll samt Ung företagsamhet.   

 Flera skolor kopplar entreprenörskap till att eleverna har försäljning för skolans räkning. 

Det finns indikationer på att dessa försäljningar har initierats på skolans/lärarnas initiativ 

och att eleverna är delaktiga i genomförandet.  

 Skolan önskar samarbeta med arbetslivet. De upplever att arbetslivet inte alltid har tid 

med skolan, men uppger också att enskilda lärare inte alltid heller visar intresse mot 

arbetslivet.  

 Det kan finnas en risk för att endast barn som visar intresse för entreprenörskap i skolan 

ges utrymme att utveckla entreprenöriella kompetenser. Häri finns en utmaning. Hur kan 

alla elever få utrymme att utveckla entreprenöriella kompetenser? 

 
 

7. Roller, ambitioner och behov 
I detta avsnitt beskriver vi ett antal roller som är involverade, eller förväntas vara involverade, för 

att utveckla entreprenörskap och entreprenöriellt lärande inom skolan. Respondenterna beskriver 

själva sin egen roll och hur de ser på delaktigheten hos andra viktiga funktioner, vilka påverkar 

förskolans och skolans möjligheter att arbeta med entreprenörskap och entreprenöriellt lärande. 

Dessutom återger vi vilka behov av stöd som finns bland förskolelärare, lärare, förskolechefer 

och rektorer för att arbetet ska kunna fortsätta utvecklas inom fältet. Respondenterna har även 

reflekterat över vad de inte vill ha, som utgör hinder eller skapar utmaningar för dem att verka.  

 

7.1 Roller  
Att lärare har en relevant roll när det handlar om utvecklingen av entreprenörskap och 

entreprenöriellt lärande i skolan torde vara tämligen oemotsagt då de påverkar såväl innehåll, 

elevernas intresse och hur och i vilken utsträckning läroplanen implementeras (Hattie, 2009; 

Korhonen et al., 2012; Sagar, 2013). Men förutsättningar för att entreprenörskap och 

entreprenöriellt lärande ska kunna utvecklas skapas även av andra funktioner.  I denna del 

fokuserar vi därför på skolledares, politikens samt högsta tjänstemän inom skolområdets 

(skolchef, barn-och utbildningschef etc.) roll samt förväntningar på desamma. 
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När det gäller skolledarna beskriver de att deras roll är viktig eller till och med jätteviktig. 

Som en respondent utrycker det ”det är jag som ska leda och fördela arbetet, så det är ju avgörande för hur 

utvecklingen ska ske”. En annan poängterar att detta inte enbart gäller entreprenörskap och/eller 

entreprenöriellt lärande utan rektor är jätteviktig i ”all typ av skolutveckling”. Man skulle kunna säga 

att skolledarna utrycker att området inte kan utvecklas utan deras stöd, något som bekräftas av 

förskolelärare och lärare. Skolledarna uttrycker att deras roll består i att utveckla 

förhållningssättet, några talar om det entreprenöriella - och några om det pedagogiska 

förhållningssättet. En skolledare avviker och ifrågasätter om det är självklart att skolledaren ska 

ha någon roll, men när hen diskuterar vidare sammanfaller hens åsikter med övriga när det gäller 

vad rektorers och förskolechefers roll är. Sammanfattningsvis kan de summeras under följande 

roller med tillhörande uppgifter; initiera (dvs. vara proaktiv och själv veta vad det handlar om), 

kommunicera (förklara, förtydliga begreppet, hur skolan ska arbeta med detta, var skolledningen 

står i frågorna) säkerställa (att intentionerna i läroplanen följs), inspirera (föregå med gott exempel, 

förse med material), utbilda (eller snarare se till att personalen får nödvändig 

kompetensutveckling), lyssna (vara nyfiken, ställa frågor), lyfta (goda exempel och personal som 

arbetar med frågorna) samt stödja (mentalt, organisatoriskt, resursmässigt). Några lyfter dessutom 

att det är viktigt att skolledarfunktionen är aktivt delaktiga i det vardagliga arbetet, och någon 

exemplifierar sitt arbetssätt att t.ex. auskultera eller genomföra dialogsamtal om undervisning 

samt erbjuda möjligheter till reflektion genom att dela ut frågor att överväga i samband med t.ex. 

terminsslut. Någon annan är mer passiv och menar att hen förutsätter att lärarna är förtrogna 

med läroplanen så något specifikt arbete gentemot dem att diskutera dessa frågor är inte 

nödvändigt. 

Om man istället vänder siktet mot förskolelärare och lärare uttrycker de att utvecklingen 

av entreprenörskap och/eller entreprenöriellt lärande inte kan ske utan min skolledare, så därom 

är de överens med skolledarna. Viktiga inslag som lyfts är att ”hen säger att det är viktigt”, för det 

som skolledningen betonar får genomslag. Som en lärare säger skrattandes ”vi gör ju som chefen 

säger, i alla fall någon gång emellanåt”. En som tidigare varit projektledare för ett kommunalt initiativ 

om entreprenörskap och entreprenöriellt lärande uttrycker att det är omöjligt att utveckla detta 

om inte skolledarna är med på tåget. Om det inte finns tydliga direktiv och stöd så ”kan man 

stånga sig själv hur mycket som helst och vilja in...[d]e har sin agenda och då spelar det ingen roll hur inspirerande 

man är och hur mycket pengar man erbjuder”.  Flera förskolelärare och lärare nämner även att 

skolledarens roll är att arbeta med organisatoriska faktorer, som till exempel att ge dem möjlighet 

att pröva saker och arbeta i mindre grupper, att personalen får möjlighet att samarbeta och 
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planera, vara kreativa och ta fram material osv. Förväntan är också att skolledarna ska erbjuda 

möjlighet till inspiration och kompetensutveckling.  

När det gäller den politiska nivån beskriver skolledarna ofta att de känner ett stöd och ett 

intresse för förskolan och skolan rent generellt. Den politiska nivån anses vara väldigt viktig, ”de 

är ju huvudman, så de har ytterst ansvaret för hela verksamheten” och de framställs ha en stor möjlighet 

att påverka ett eventuellt fokus på entreprenörskap i skolan. Särskilt i de mindre kommunerna 

talar man om kommunens goda förutsättningar för samverkan och att det finns en närhet till 

politiken. I ett antal fall beskriver man att politiker besökt skolan/förskolan för att lära mer om 

vad som försiggår där. Dock när det mer specifikt gäller entreprenörskap och entreprenöriellt 

lärande skildras att de inte uppfattat att politikerna, utom i något undantagsfall, i dagsläget 

uttryckt vikten av att arbeta med frågorna. Respondenten som ändå menar att de slagit fast en 

vilja berättar att ”[det] finns ju med i visionerna och så, och det kan ju vara viktigt, det är viktigt…. [men] 

kedjan kunde absolut bli bättre med tydlig målsättning från politikens sida och att man följer upp det..”. 

Dessutom menar man att det finns en okunskap gällande begreppen och vad detta arbete innebär 

i förskolans och skolans värld. Här uttrycker man dock en förståelse för den tidsbrist som beror 

på att många är fritidspolitiker. Samtidigt ger detta utrymme för skolledningen att själv driva på 

utvecklingen; “Jag tror att om rektorerna till exempel skulle tycka att det är ett viktigt område skulle de nog 

kunna på verka politikerna och få en satsning på det”. 

  De högsta kommunala tjänstemännen (såsom skolchef, barn-och utbildningschef osv) 

betonas också vara oerhört viktiga när det gäller fokus på frågan och möjlighet till 

implementering. De förväntas peka ut inriktning för skolledare och agera som länk mellan politik 

och operativ verksamhet. För att få ett ökat engagemang för dessa frågor i verksamheterna ges 

förslagen att denna funktion behöver uttala sitt stöd, ställa frågor, skapa konkreta och eventuellt 

mätbara mål samt skapa förutsättningar för skolledarna att verka för detta. 

Ytterligare en roll pekas ut som mycket viktig för utvecklingen av entreprenörskap och 

entreprenöriellt lärande i skolmiljön, nämligen näringslivet. Men denna del tillhör ju inte rent 

organisatoriskt skolans sfär. Här uttrycker skolledare och förskolelärare/lärare en del svårighet i 

samarbetet. Viljan finns, många av respondenterna beskriver att de önskar utvecklade kontakter 

med arbetslivet i bred bemärkelse. Flera ger exempel på tidigare väl fungerande samarbeten, men 

berättar samtidigt att de flesta av dem runnit ut i sanden. Tidsbrist och otrampade kontaktvägar 

är några av skälen, men även att flera skolor haft svårt att få företag att engagera sig. 

Utifrån enkäten har även politiker, skolchefer och näringslivschefer fått möjlighet att 

svara på olika rollers betydelse. När det gäller politikers roll är alla utom en eniga om att de har en 

stor, viktig och ibland även avgörande roll. Kedjan politik – förvaltning - verksamhet anses 
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essentiell om förändring ska till. Politikens roll är att lyfta frågeställningar, vara delaktiga genom 

mål och planprocesser samt peka ut riktningen vart verksamheten ska styras. Respondenten som 

inte anser politiken har någon roll i detta arbete, menar att det är en verksamhetsfråga.  

Skolchefens (eller motsvarande) roll anses också den viktig om kedjan politik – förvaltning -

verksamhet ska fungera. Dennes roll är att genom tydligt ledarskap skapa legitimitet, vara 

drivande, göra prioriteringar, säkra resurser, och följa upp arbetet med entreprenörskap och 

entreprenöriellt lärande i förskola och skola.  

Förväntningarna på näringslivschefens delaktighet i arbetet visar mer spridda skurar. 

Hälften av respondenterna menar att näringslivschefen har en liten roll eller att de är osäkra på 

deras roll i arbetet. Två skolchefer beskriver näringslivschefens roll som stor. Flera utrycker att 

det här finns en del att göra. En näringslivschef menar att ”vi behöver få bli en del av skolan”. 

Aktiviteter de bidra med idag är att skapa kontakter med och information om olika företag, att 

förmedla handledar- och mentorskap samt samarbete genom t.ex. Teknikcollege och KomTek.  

 
 
Sammanfattningsvis kan vi så här långt se:  

 Den politiska nivån behöver vara intresserade och skapa fokus för frågan. 

 Förvaltningen dvs. skolchef, barn- och utbildningschef, enhetschef för förskolan osv. 

behöver vara intresserade, poängtera vikten av entreprenörskap och entreprenöriellt 

lärande i skolan, skapa tydliga mål och följa upp dem. 

 Skolledarnas roll är enligt egen utsago att initiera, kommunicera, säkerställa inspirera, utbilda, 

lyssna, lyfta och stödja. 

 Om området entreprenörskap i skolan och/eller arbetet med entreprenöriellt lärande ska 

frodas krävs således att alla led är med i utvecklingen. majoriteten har samsyn om att hela 

kedjan politik-förvaltning-verksamhet (skolledare förskolelärare, lärare) måste vara 

delaktiga Skolledare säger t.ex. ‘inte utan mig’ och lärare och förskolelärare säger ’inte 

utan min skolledare’. Därutöver uttrycker skolledarna behov av att såväl den politiska 

nivån som tjänstemannasidan inom utbildningsområdet är med och visar engagemang 

och tydlighet samt ger resursmässiga möjligheter. Här finns en utvecklingspotential. 

 Det behövs en dialog mellan olika roller och nivåer, för att Affärsplan Västmanlands 

resultatmål att entreprenörskap i bred bemärkelse drivs i alla länets kommuner som en 

sammanhållen kedja i förskola, grundskolas olika stadier och gymnasieskola. 

 Näringslivets (och arbetslivets) roll anses väsentlig, samarbetet upplevs positivt men har i 

dagsläget utvecklingsbehov. 
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7.2 Ambitioner  
Först en kommentar angående kommunernas ambition och vilja att verka för entreprenörskap 

och entreprenöriellt lärande i förskola och skola. Oavsett hur respondenterna kommenterat 

nuläget i arbetet så finns en vilja att göra mer. Två frågor i enkäten handlar om vilken ambition 

politiker, skolchefer och näringslivschefer skulle önska att deras kommun har för arbetet framåt i 

förskola respektive skola. De 14 respondenterna har betygssatt ambitionen med en siffra mellan 0 

och 10, där 0 betyder ingen ambition alls och 10 betyder att arbetet med dessa frågor ska 

genomsyra arbetet. När det gäller förskolan har de som lägst satt siffran 4 (1 st.) och högst siffran 

10 (5 st.), sammantaget är snittsiffran 8,1. För skolans del är den lägsta siffran 5 (1 st.) och den 

högsta 10 (8 st.), medelvärdet är 8,9. Detta är mycket höga siffror, vilka betyder att många, med 

något undantag, menar att arbetet med entreprenörskap och entreprenöriellt lärande till stor del, 

eller helt, bör genomsyra verksamheten. 

 

7.3 Behov  
Via enkäter och intervjuer har framkommit olika önskemål av stöd. Dessa presenteras i följande 

undergrupper; skolledare, pedagoger (förskolelärare, lärare), skolchefer, barn- och 

utbildningspolitiker samt näringslivschefer. I intervjuerna märktes en ovana hos såväl skolledare 

som lärare att utrycka önskemål om stöd. Vid intervjun återkom vi därför på flera olika sätt till 

frågan om vilket stöd de behövde för att utveckla arbetet med entreprenörskap och 

entreprenöriellt lärande ytterligare.  

 

7.3.1 Skolledafunktionens önskemål 
Diskussionen återkom ofta till det stöd skolledarna vill känna från den egna skolorganisationen 

dvs. såväl den egna chefen som politiker inom utbildningsområdet. De vill att det ska betonas att 

entreprenörskap och entreprenöriellt lärande är viktigt. Risken är att annars att dess utrymme 

begränsas, inte minst nu när kommunens fokus och arbete med andra aktuella frågor tar stor 

plats. Ett exempel är arbetet med integrationsarbetet med nyanlända. En respondent berättade att 

”fokus just nu är på nyanlända till 100 % skulle jag säga”. Därför menar många skolledare att man 

önskar finna ett sätt att koppla ihop arbetet ned nyanlända med entreprenörskap och 

entreprenöriellt lärande. Man tror också att det finns synergieffekter med att länka det till SYV-

arbetet och arbetet inom satsningar för ökat samarbete ”skola-arbetsliv”. Flera skolledare är 

tydliga med att studie- och yrkesvägledningen inte enbart är en fråga för SYV-funktionen, men är 

osäkra på hur man kan arbeta med det. En gymnasierektor uttrycker att hen vill ha utbildning i 
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hur man kan stimulera och använda entreprenörskap och entreprenöriellt lärande i relation till de 

elever som saknar kunskaper från grundskolan och/eller inte har behörighet: ”Hur kan vi hitta 

andra möjligheter för dem ut i arbetslivet”. 

Sammantaget vill man att insatser är integrerade i det arbete som redan sker på förskolan 

och skolan. Som en grundskolechef uttryckte det ”Jag tror att många av de här grejerna vi jobbar med, 

där kan man lyfta in det här. Och då behöver man inte uppfinna hjulet igen, eller köra dubbla spår”. Några 

nämner att arbetet måste länkas till kunskapskrav och lärandemål. En skolledare från gymnasiet 

vill gärna ha tydligt satta mål och uppföljning från förvaltningen. Samtidigt säger en förskolechef 

att ”man måste vara intresserad av det själv”, annars är det lätt att fokusera på annat och inte ta tag i 

utvecklingen av det.  

Mer konkret önskar majoriteten av skolledarna fortbildning; om begreppen, i vad detta är 

för något, vad är det för innehåll och hur kan man använda det i skolans pågående pedagogiska 

arbete? De använder sällan (eller inte alls) begreppen i sin vardag, men vill förstå hur det kan 

användas i skolans arbete. De önskar inspiration och kunskap genom föreläsningar och 

workshops. En skolledare påtalar att det gärna får ske tillsammans med lärarna som ska driva det. 

Och vill ha kunskap i hur de möter frågor om detta från sin personal, hur de blir tydliga i sin 

kommunikation. Slutligen menar majoriteten att arbetet med den röda tråden inte fungerar, den 

är osynlig och man diskuterar inte detta mellan stadierna. Här krävs ett utvecklingsarbete. 

 

7.3.2 Pedagogernas behov 
Initialt bör nämnas att behoven som framkommit främst är sprunget ur en dialog med 

förskolelärare och lärare. Vi redovisar dock även de behov som skolledare, skolchefer, barn- och 

utbildningspolitiker och näringslivschefer lyfter när det gäller pedagogerna, då de inte på något 

sätt är motstridiga. 

Först och främst vittnar många skolledare och pedagoger om att det finns många i 

personalen som på olika sätt arbetar med detta och brinner för det. För att ta ett citat från en 

förskola ”Vi har många bra entreprenörer där ute, både pedagoger och barn”. Däremot upplevs att 

resursbrist i olika former utgör ett hinder, såväl tid som pengar är en bristvara och flera 

efterfrågar nya organisatoriska lösningar för att komma till rätta med behovet av samplanering 

och möjlighet till ämnesövergripande projekt. Man efterfrågar pedagogiska diskussioner och 

reflektioner om förhållningsätt, vem som tar ansvar för vilken del/arbetsmoment samt att 

gemensamt kunna ta fram arbetsmaterial. En grundskolelärare säger att de behöver kunna stanna 

upp och analysera sin undervisning men också se på sin verksamhet utifrån. Hen uttrycker att 

”arbetet [de första kapitlen i läroplanen], implementeringen av [läroplanen] det blir lite ad hoc-mässigt eftersom 
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det är så mycket fokus på kunskaper och betyg och bedömning”. Ämnet får större betydelse och 

läroplanens inledande kapitel som uttrycker skolans värdegrund och uppdrag får mindre. Lärare 

kan tänkas skjuta över ansvar för att utveckla exempelvis kompetenser till kollegor, utan att detta 

troligen kommuniceras. En informant uppger nämligen att hen inte ”tränar den här ta-sig-

församhetskäslan så mycket. Det kan de göra i andra ämnen”, men det är likafullt inte säkert att en annan 

lärare har övertagit detta ansvar.  

Mot denna bakgrund har pedagogerna flera saker på sin önskelista.  De flesta önskar 

fortbildning i entreprenörskap och entreprenöriellt lärande. Men exakt vad är för en del svårt att 

specificera ”Det är svårt att veta vad man inte har”, säger en lärare i en F-3 skola skrattandes. Dock 

ska noteras att de oftare menar utbildning i linje med den bredare definitionen (som handlar om 

det entreprenöriella lärandet) än den snäva definitionen (kunskaper specifikt om företagande och 

affärsskapande). Detta gäller särskilt förskolan och grundskolan. I grundskolans senare del 

uttrycks dock att de, förutom arbete med entreprenöriellt lärande, arbetar med detta i relation till 

samhällskunskap, framtida yrkesval samt kontakter med näringsliv. I gymnasiet ökar intresset för 

entreprenörskap t.ex. genom arbete med UF-företagande. Viktigt är att läraren behöver kunna se 

ett värde i sin egen undervisning med att arbeta med detta och förstå hur det länkas till 

kunskapskraven och måluppfyllelse. Många hävdar att det finns ett behov av grundläggande 

kunskaper om dessa begrepp. Flera skolledare ser en utmaning i lärare fokuserar på sitt ämne 

hellre än att se en gemensam helhet: ”vissa tycker det är jätteroligt och spännande att jobba tillsammans och 

nu gör vi det här och gör ett temaområde och bedömer gemensamt men sen, andra vill ha sitt ämne ifred” och 

därför uttrycks ett behov av att både stärka lärarnas ”gemensamma kunskapsbas”, och av utbildning 

som kopplas till ett enskilda ämne. Ett önskemål här är att kunna få konkret material och 

coachning i sätt att arbeta. Flera betonar att det är bra att få hjälp på plats, eftersom det är i det 

vardagliga arbetet man behöver stöd och ett bollplank.  

Många lärare och skolledare påtalar att samarbetet med näringslivet behöver förstärkas 

och utvecklas, här behöver man idéer kring hur detta samarbete ska ske, och hjälp med kontakter 

och nätverk. Några berättar att de uppskattat tidigare stöd som funnits genom samarbete med 

t.ex. Handelskammaren/andra projekt, där det funnits en funktion som ansvarat för kontakter 

mellan skola och näringsliv och även hjälpt till med att anordna studiebesök och gemensamma 

projekt. Däremot, trots att detta har varit väldigt uppskattat från skolans sida, har man en bild av 

att det inte alltid varit lätt att få med sig företagen. En grundskolerespondent beskriver ett 

upplevt bra initiativ i deras kommun med en samverkansgrupp där skola och företag diskuterade 

och initierade samarbeten men ”det var ganska dåligt intresse tyvärr” så det rann ut i sanden. En 

gymnasielärare beskriver att “det är svårt att få företagare och komma till skolan”. Hens skolledare fyller 
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på; ”Ja … där har vi ett problem. För det är någonting som nämns ofta i samhällsdebatten att marknaden, eller 

det utanför skolan, ska komma in. Men sen när man tar kontakt med företag så är ju deras tid så värdefull”. 

Här krävs nya lösningar och idéer till samarbete. En respondent lyfter dessutom vikten av att 

samarbeta mellan de västmanländska kommunerna. 

I enkäten har skolchefer, barn- och utbildningspolitiker samt näringslivschefer också svarat på 

vad de ser för möjliga behov hos skolpersonal på området. De påtalar att entreprenörskap och 

entreprenöriellt lärande behöver bli en naturlig del av undervisningen och inte upplevas som 

något extra. De förstår behovet av en prioritering hos ledningen, vilka måste vara uthålliga, 

stödjande och ge tid för arbetet. En uttrycker att det ska finnas ”positiva förväntningar från skolledning 

och politik”. Svaren skiljer sig inte nämnvärt från skolpersonalens egna som redovisats ovan, utan 

föreslår bl.a. kompetensutveckling, handledning och verktyg med konkreta exempel kopplat till 

forskning. De ser även ett liknande behov av utvecklade kontakter med näringslivet genom t.ex. 

mentorskap och besök. En lyfter specifikt att man måste finna vägar att kunna utvärdera o se 

effekterna av det samt koppla entreprenöriellt lärande till måluppfyllelse. 

I tabell 2 visas pedagogernas önskemål. Författarna av denna rapport har delat in önskemålen i 

fyra olika kategorier: inspiration, kompetensutveckling, samverkan med arbetslivet, samt koncept 

och konkreta undervisningstips.  

 

Inspiration 
 
 

Kompetensutveckling Skola-arbetsliv Koncept och konkreta 
undervisningsupplägg 

Mental peppning  Fortbildning,  
Kurser 

Utveckla länk/samarbete 
mellan skola och företag 

Bidra med material 

Tillåtande klimat Ett entreprenöriellt lyft 
(jfr mattelyft och läslyft) 

Stöd från arbetslivet. Konkreta lektionstips 

Mässa med goda 
exempel 

Stöd till intresserade 
lärare 

Fadderföretag UF-konceptet 
• Funkar bra 
• Stöd till utveckling 

vid yrkesprogram 
Anordna mötesplatser Att lärare får möjlighet 

att ta fram 
undervisningskoncept 
tillsammans 

Företagskontakter vid 
PRAO 

Utveckla UF-light för fler 
målgrupper; 
• för nyanlända 
• För elever som saknar 

betyg 
• för särskola  

Möjlighet att besöka 
andra skolor som arbetar 
med detta. 

Utbildning för lärare  Utveckla idéer inte bara 
UF 
 

Integrera i 
undervisningen 
Inspirationsföreläsningar 

Föreläsningar Utbildningsinsatser i 
ämnet för eleverna. 
 

Återkommande, 
regelbundna träffar 
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Avsätta tid på 
studiedagar 
 
Koppla ihop med 
nyanländas lärande och 
SYV-arbete m.m 

 

7.3.3 Behov uttalade av förskole-/skolchefer, barn- och utbildningspolitiker samt 
näringslivschefer 
Genom enkäten har vi fått en inblick i vad skolchefer, barn- och utbildningspolitiker samt 

näringslivschefer har för behov och ser som möjliga insatser som regional och nationell nivå kan 

vidta. En skolchef lyfter att satsningar från stat och andra aktörer måste kugga i varandra t.ex. 

Länsstyrelsen behöver länka sina initiativ till det nationella perspektivet. Några skolchefer 

beskriver sin vardag som fylld av ständiga prioriteringar med både akuta och långsiktiga ärenden 

vilket genererar tidsbrist. Därför tar de gärna emot tips på bra föreläsare, inspiratörer och 

kompetensutvecklingserbjudanden som de kan förse sin personal med. De lyfter ett eget behov 

av kunskap, information och goda exempel. Flera lyfter ett önskemål att man arbetar med detta 

mer övergripande i kommunen och/eller att man samverkar med andra skolchefer kring detta. 

En skolchef menar att det är viktigt att få stöd i att se hur ”EL/eskap finns i ett sammanhang med 

t.ex. digitalisering, inkludering, forskning.”  Politikerna efterlyser mer kunskap genom information och 

utbildning. En nämner även att hen behöver utveckla bättre kontakter med näringslivet. 

Näringslivscheferna påtalar att ledning och politik behöver visa sitt engagemang för frågan. En 

utrycker även att hen vill ”få en möjlighet att bli en del” av arbetet som skolan gör på detta område.  

I enkäten framkommer vad man ser att nationell och regional nivå kan göra för att stödja 

kommunernas arbete med entreprenörskap och entreprenöriellt lärande. När det gäller den 

nationella nivån vill respondenterna att de ska se till att alla aktörer samverkar. Man uppskattar 

finansiellt stöd exempelvis erbjuda medel för de huvudmän som vill fortsätta utveckla sitt arbete 

med entreprenörskap och entreprenöriellt lärande. Ta fram allmänna råd och/eller liknande med 

sammanställningar av hur huvudmän, kommuner, skolor/förskolor arbetar med entreprenöriellt 

lärande. Utveckla bra fortbildningsinsatser eller satsa på ett ”entreprenörskapslyft”, liknande 

mattelyftet. En skolchef föreslår att de kan låta UR bidra med pedagogiska hjälpmedel typ NTA -

lådor, dessa har alltför rigida krav på både utbildning och inköp.  

Den regionala nivån menar man måste kugga i den regionala, och vice versa. Politikerna 

önskar sig information, kompetensutveckling, mötesplatser och finansiellt stöd för utveckling. 

Även näringslivscheferna lyfter detta men ser även vikten av analyser och undersökningar. Man 

ser gärna att Länsstyrelsen arbetar för att påverka politiker att detta är viktigt, genom att lyfta 

fördelar och bra exempel. Skolcheferna har i mångt och mycket samma önskelista, men nämner 
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även goda exempel och korta och inspirerande kurser för personal. Dessa ska innehålla forskning 

kring detta för att det ska matcha skolområdens avsikt att arbeta på vetenskaplig grund och 

beprövad erfarenhet. 

 

Sammanfattningsvis kan vi så här långt se:  
 Alla funktioner i arbetet med entreprenörskap respektive entreprenöriellt lärande behöver 

stöd, därför måste det erbjudas olika kompetensutvecklingspaket för olika målgrupper. 

 Det behövs insatser såväl för nybörjare som på mer avancerad nivå. 

 Det är en större efterfrågan på utveckling i entreprenöriellt lärande än i entreprenörskap. 

 De flesta önskemålen ligger inom områdena inspiration, kompetensutveckling, samverkan 

mellan skola och arbetsliv samt konkreta koncept, material och verktyg för undervisning.  

 Länsstyrelsen kan bidra genom att ta fram detta i olika projekt/koncept, eller genom att 

bidra direkt finansiellt så att kommunerna själva utvecklar det eller köper in stöd. Dock 

finns samordningsvinster med ämnes/aktivitets/ kommunövergripande satsningar. 

 Inom förskolan/skolan behöver arbetet med entreprenörskap och entreprenöriellt 

lärande integreras i det vardagliga arbetet för att inte upplevas som något vid sidan av, 

eller ett extraarbete. 

 I arbetet behöver den röda tråden (progression) från förskola till vuxenutbildning 

tydliggöras.  

 Dessutom gärna länka entreprenöriellt lärande och entreprenörskap till övergripande 

arbete med t.ex. nyanländas lärande och SYV- arbetet/skola – arbetsliv, där 

entreprenörskap och entreprenöriellt lärande kan fungera som arbetsmetod.  

8. Sammanfattade förslag på satsningar och aktiviteter 
Nedan presenteras ett antal förslag på satsningar och aktiviteter inom entreprenörskap och 

entreprenöriellt lärande för olika målgrupper. Förslagen kan ses som underlag för diskussion, 

enligt uppdraget. Förslagen baserar sig på en sammantagen bild av de önskemål och behov av 

stöd som framkommit i intervjuer och enkäter samt av benchmarking av såväl tidigare 

genomförda och pågående aktiviteter och projekt inom området. 
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Utvecklingsarbete för att stärka hela kedjan, från politik till förvaltning och förskola/ 
skola  

Motiv för förslag hittas bland annat i avsnitt 4.2 samt i sammanfattningen på s.28 (Se ). 

Det finns två tydliga indikationer. Den ena är att alla roller/funktioner/medspelare i utvecklingen 

av entreprenörskap i skolan är inkluderade och aktiva i arbetet. En av de framgångsfaktorer som 

understryks i den nationella benchmarkingen är att politik, förvaltning och förskola/skola är 

vikten av att hela kedjan arbetar mot ett gemensamt mål. Vi ser därför ett behov av förankring, 

förståelse och kompetensutveckling där hela kedjan involveras från politik till förvaltning till 

förskola och skola. Det är också betydelsefullt att entreprenörskap i skolan och innovation 

betonas i länets och kommunernas styrdokument och att dessa kommuniceras till 

förskolorna/skolorna för att kunna implementeras i praktiken. Detta styrks bland annat av 

skolledarna som betonar att de behöver känna ett stöd från chefer för att arbetet med 

entreprenörskap ska få tyngd, startas upp och finnas kvar. Även politiker inom barn- och 

utbildningsförvaltningen menar att detta är viktigt för att lyckas implementera arbetet. Den andra 

indikationen handlar om avsaknaden av den röda tråden, som man beskriver i strategin för 

entreprenörskap inom utbildningsområdet (Regeringskansliet, 2009). Den behöver synliggöras 

och stärkas. Det finns med något enstaka undantag forum för dialog om vad för innehåll som 

varje utbildningsnivå/stadium ska bidra med för att samtliga elever ska få kunskap och 

kompetens om entreprenörskap och förvärva sig entreprenöriella kompetenser. Och det finns 

ingen tydlig progression eller plan för utvecklingen genom utbildningen.  

 

Kompetensutveckling skolledare 

Motiv för förslag hittas bland annat i avsnitt 7.3.1 samt i sammanfattningen på s.22 och s.28 (Se 
). 

Förstudien visar att skolledarens roll är viktig för utveckling av entreprenörskap och 

entreprenöriellt lärande, vilket betonas i såväl tidigare projekt som genomförts i Västmanland 

t.ex. från Västerås och Kungsör, som i benchmarking från andra orter i Sverige. Det förs 

dessutom fram av både skolledare själva och deras pedagoger. Utan kunskap, förankring och 

uthållighet hos ledningsfunktionerna kan entreprenörskap i skolan trängas undan. Utöver 

önskemål som fortbildning i hur man kan leda sin personal inom området önskas också 

utbildning för att stärka kunskapen om området och begreppen. Denna 

kompetensutvecklingsinsats får gärna ske tillsammans med förskolans/skolans pedagoger. 

Skolledarna betonar till sist också vikten av att ta ett helhetsgrepp med insatser som kan 

integreras med utvecklingsarbeten som redan är igång inom förskolan/skolan.  
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Kompetensutveckling förskollärare/lärare och förskolor/skolor 

Motiv för förslag hittas bland annat i avsnitt 7.3.2 samt i sammanfattningen på s.34 (Se ). 

Förskollärarna/lärarna behöver också fortbildning om entreprenörskap i skolan, entreprenöriellt 

lärande och hur exempelvis entreprenöriella kompetenser kan stimuleras i undervisningen. Denna 

utbildning behöver vara på nybörjar- och mer avancerad nivå och den kan, förslagsvis, löpa som 

en röd tråd från förskola till vuxenutbildning, där deltagarna får möjlighet att lära av varandra. Vi 

ser också skolans fritidsverksamhet som en outnyttjad resurs och föreslår insatser som kan stärka 

barnens entreprenörskap på fritids. Förskolorna/skolorna behöver dels utbildning i vad 

entreprenöriellt lärande är och varför det har kommit till, dels behöver pedagogerna få 

handlingsutrymme att ta fram hur entreprenöriellt lärande kan realiseras i praktiken. Pedagogerna 

bör således ges möjlighet under utbildningen att ta fram innovativa undervisningsupplägg 

samtidigt under arbetets gång få handledning. Flera skolor uttrycker ett behov av 

coachning/handledning på plats på den egna skolan.  

Det framkommer att skolorna gärna ser insatser som kombineras med andra 

utvecklingsbehov t.ex. nyanländas lärande, skola-arbetsliv, formativ bedömning och IT. Dessa 

utbildningar kan kombineras på olika sätt och skräddarsys efter behov till exempel 

nätverksträffar, kurser med eller utan högskolepoäng, processledarutbildningar och 

utvecklingsprogram. Skolverket fokuserar till exempel för närvarande på att koppla samman 

entreprenöriellt lärande med IT med syfte att kunna använda digitala enheter såsom datorer och 

surfplattor på innovativa sätt.  

 
Elverkspilot i Västmanland  

Motiv för förslag hittas bland annat i avsnitt 4.2 och 7.3.2 samt i sammanfattningen på s.17 och 
s.34 (Se ). 

För att hålla i och hålla ut med entreprenörskap och entreprenöriellt lärande behövs en långsiktigt 

utbildningsinsats. I Eskilstuna kommun genomförs för närvarande en ”ELverkspilot”, där fem 

verksamma lärare från skolor i kommunen arbetar 20% av sin tid på MDH. Skolor i Eskilstuna 

erbjuds stöd i att öka sin samverkan med arbetslivet och med att arbeta entreprenöriellt i 

undervisningen. Projektet ska också bidra till att öka lärares och därmed elevers kreativitet och 

företagsamhet och innovationsförmåga på olika sätt. Pilotlärarna handleder samt genomför 

workshops och utvecklingsarbete på förskolor och skolor. Elever och lärare får också besöka 

högskolan. Personalen från MDH bidrar med vetenskaplig grund (egen och andras forskning), 

erfarenheter av att arbeta med vuxnas lärande samt kunskap om innovationsteori och -processer. 
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Att verksamma lärare tillsammans med personal från MDH genomför arbetet med skolutveckling 

på skolorna, ger trovärdighet till insatserna. I detta skulle individuell coachning kunna ingå, man 

kan komma som en individuell förskolechef, rektor, pedagoger eller arbetslag för att få 

handledning och coachning. 

 

Samverkan med näringslivet/arbetslivet 

Motiv för förslag hittas bland annat i avsnitt 6 och 7.3 samt i sammanfattningen s.25 och s.34 (Se 
). 

Samverkan mellan skola och arbetsliv är efterfrågat hos flertalet av de intervjuade och påtalas 

även i enkäter. Respondenterna vill gärna koppla ihop det med till exempel, Trampolinen, 

Arbetsmarknadskunskap, Skolverksutbildningen ”skola-arbetsliv i undervisningen” samt studie- 

och yrkesvägledning i snäv och vid bemärkelse, där den snäva studie- och yrkesvägledningen 

omfattar vägledningssamtal och där den vida omfattar all övrigt som kan stötta barnen/eleverna 

att fatta beslut inför framtida skol- och yrkesval (Skolverket, 2013). Samtidigt upplever de flesta 

att det idag finns brister i samarbetet och en insats behövs för att skapa arbetssätt och struktur 

för att undvika problematik med olika agendor, tidsbrist och ovana att samarbeta. 

Näringslivscheferna är positiva och vill samarbeta med skolan.  

Forskning 

Motiv för förslag hittas bland annat i avsnitt 7.3.2 (s.32) samt 7.3.3.  

Förskolans och skolans arbete ska vila på vetenskaplig grund, vilket påpekas av flera 

respondenter i både enkäten och intervjuerna. Forskningen om entreprenörskap i skolan och 

entreprenöriellt lärande är emellertid begränsad och trots att många förskolelärare, lärare, 

skolledare m.fl. vittnar om dess vikt och resultat behövs detta beforskas. Forskningsstudier 

behövs i alla stadier kring vad entreprenöriellt lärande är och vad det bidrar med. Det behövs 

exempelvis studier kring resultat och upplevda effekter hos barn och unga och studier kring hur 

pedagoger kan utveckla arbetet med entreprenöriella kompetenser. Följeforskning kan stärka 

länets avsikt med en eventuell satsning.  

 

Fortsatt stöd till verksamhet som stödjer ett ökat entreprenörskap   

Motiv för förslag hittas bland annat i avsnitt 4.1, 4.2 och 6.2 samt i sammanfattningen på s.24 (Se 
). 

Inom länet finns, enligt informanternas utsagor, flera fungerande koncept, vars syfte är att stärka 

entreprenörskap och barn och ungas entreprenöriella kompetenser. Koncept som nämns är 

exempelvis Ung företagsamhet, First Lego League, Trampolinen och Framtidsfrön etc. Något att 
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beakta är att flera koncept är valbara för barn och unga, vilket väcker frågan hur övriga barn 

kommer i kontakt med entreprenörskap och entreprenöriellt lärande på skolan. Här kan det 

finnas behov av insatser.  

Flera respondenter önskar att exempelvis Ung företagsamhet fortsätter sitt arbete men 

också utvecklar nya lektionsupplägg som till exempel ”Ung företagsamhet light” för nyanlända 

och icke-skolframgångsrika elever. Det uttrycks också att en satsning görs mot gymnasieskolans 

yrkesprogram. Det framkommer också ett önskemål om att få med fler lärare i arbetet på 

skolorna samt en möjlighet att ta företagsidéerna ett steg längre.  

Tiden i skolan och kraven på vad som ska hinnas med är späckad. Därför uppskattas initiativ 

som Sommarlovsentreprenörerna.  Detta är väl fungerade arbete under sommarlovet. Men en 

möjlig utveckling är att koppla detta arbete i någon ny form till verksamheten som 

fritidspersonalen hanterar. Här finns en outnyttjad potential. Och det gör att man kan börja jobba 

med dylika konkreta entreprenörskapsprojekt även i tidigare ålder.  

 

Länsstyrelsen  

Motiv för förslag hittas bland annat i avsnitt 7.3.1. 

Det finns också flera önskemål riktade mot Länsstyrelsen i Västmanland som funktion. Dels 

finns förväntningar på hur Länsstyrelsen kan stötta fortsatt arbete ute i länet. Önskemålen 

omfattar inspiration, fortbildning, att skapa samarbetsarenor och fortsätta ge finansiellt stöd. Dels 

finns idéer för hur Länsstyrelsen kan arbeta internt för att underlätta framförallt samordning. Här 

påtalas till exempel vikten av att insatser på regional nivå länkas samman med både nationella och 

lokala perspektiv och initiativ. Näringslivscheferna uttrycker därutöver specifikt att de önskar att 

Länsstyrelsens arbetar för att påverka politiken och deras intresse för entreprenörskap och 

entreprenöriellt lärande.  
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