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Avsikten med detta arbete har varit att synliggöra läroplanen och att utforma en 
lärarhandledning som baseras på det entreprenöriella förhållningssättet i 
undervisningen. Bakomliggande metod har inkluderat litteraturstudier, inventering 
av befintliga projekt inom området, deltagande av utbildningsdag om 
entreprenörskap i skolan, intervjuer av lärare samt Västerås projektansvarige för 
entreprenörskap i skolan. Entreprenörskap i skolor har tidigare drivits av 
organisationer som ligger utanför skolorna varför det har blivit mer angeläget att 
utbilda skolpersonal så att det entreprenöriella förhållningssättet kan börja utvecklas 
inne i den dagliga verksamheten inom skolans egen arena.  
Resultatet visar att det finns lärare som framhåller att de alltid arbetat med det 
entreprenöriella förhållningssättet i sin undervisning. Det finns även lärare som 
känner behov av att lära elever olika strategier som de sedan själva kan använda för 
att lära sig. Arbetet visade även att det fanns lärare som blev nyfikna och intresserade 
av det entreprenöriella förhållningssättet.  
 

_______________________________________________ 
Nyckelord: Inre resurser - motivation - tro på sig själv – framtidstro 
entreprenörskap          
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1. Inledning 

 

I denna avslutande del av lärarutbildningen har jag valt att utveckla en 
lärarhandledning för entreprenöriellt lärande i undervisningen. Många lärare arbetar 
redan utan att veta med det entreprenöriella förhållningssättet i sin undervisning. 
Målet och syftet med lärarhandledningen är att synliggöra det som står i läroplanen 
och att kunna göra läroplanen mer konkret för lärare. Läroplanen innehåller mål och 
riktlinjer, men den innehåller även mycket som lärare måste kunna förhålla sig till 
och det är just läroplanens förhållningssätt om hur individer ska utvecklas och vad 
elever ska lära sig som denna lärarhandledning vill ge några konkreta exempel på. 
Det måste även betonas att denna handledning naturligtvis inte kan ge konkreta 
exempel på allt det som läroplanen innefattar, det vore en omöjlig uppgift för vem 
som helst att tillverka en sådan. Den här lärarhandledningen kan ses som en liten bit 
på vägen att synliggöra det som läroplanen vill. Då det entreprenöriella 
förhållningssättet kan och ska anpassas efter varje enskild skola och dess olika 
förutsättningar är alla lärare fria att använda de övningar som de tycker är bra och de 
kan även göra om övningarna så att de passar för deras egen pedagogik. 
Lärarhandledningen är framställd och baserad på intervjuer med lärare där de fick 
svara på frågor om handledningars form och innehåll. Den är baserad på deras svar. 
Jag valde den entreprenöriella undervisningsformen för att dess syften sammanfaller 
med styrdokumentens och läroplanens riktlinjer för lärandet. Den entreprenöriella 
undervisningen kan motivera elever då de görs delaktiga i beslut som rör deras 
lärande. En annan aspekt är att undervisningen inte undergräver rätten och glädjen i 
att även få utveckla sina styrkor i samma bemärkelse som sina svagheter. Det gäller 
att stärka varje individs unika egenskaper precis som läroplanen föreskriver. 
Den röda tråden i lärarutbildningen har varit att människor måste kunna 
kommunicera med varandra på ett givande och hållbart sätt och att människor måste 
kunna samarbeta för att kunskap skapas tillsammans med andra. Det 
entreprenöriella lärandet kan utveckla sådana förmågor och styrkor hos eleverna som 
är bra att ha i det globala samhället som vi lever i.       
De flesta arbetsgivare i Sverige och internationellt kräver kompetenser såsom 
kreativitet, samarbetsförmåga, drivkraft, problemlösningsförmåga samt 
ansvarsförmåga. (Skolverket, 2010) 
 
Tidigare har bra betyg varit tillräckliga meriter för att få arbete men idag ser kraven 
annorlunda ut vilket medför att även skolan är under förändring. Media betyder 
mycket för vilka val vi människor gör, det skapar krav på hur vi ska se ut och vilka 
saker vi ska skaffa oss. Detta bidrar till att det finns behov av att i skolorna lära ut 
värdegrund, etik och de normer som fungerar som motvikt till det som skapas av 
media (Peterson och Westlund, 2009). 
 
Idag är marknadsestetiken fullt utvecklad. Populärkulturen finns hela tiden i elevers 
medvetenhet i alla pedagogiska sammanhang. Varvid det är en viktig pedagogisk 
uppgift både att lyfta fram och erkänna elevers erfarenheter av kultur men också att 
kritiskt granska denna kulturkonsumtion (Aulin Gråhamn, Persson och Thavenius, 
2004).  
 
Aktivt lärande innebär att eleverna inte bara sitter passiva och tar emot information 
och kunskap som någon annan berättar eller läser. Det innebär även att eleverna 
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själva på olika sätt löser frågor som de själva ställer och att de försöker hitta en 
mening i sina upplevda erfarenheter, allt som hon ser, hör och gör (Smidt, 2010).  
 
I detta sammanhang kan man se att barn behöver vara delaktiga, aktiva samt 
inkluderade i sitt eget lärande.  

2. Entreprenöriellt lärande 
 
Entreprenöriellt lärande är en pedagogisk undervisningsform som är möjlig att 
använda i alla ämnen. Målet med lärandet är elevens pågående process under 
kunskapsbyggnaden. Det finns inte endast ett ”riktigt” sätt att undervisa på. 
Egenskaper som det entreprenöriella lärandet vill utveckla är bland annat kreativitet, 
lösningsorienterat tänkande, kommunikation och samarbetsförmåga, ansvarstagande 
och handlingskraft (Peterson och Westlund, 2009). 
 
Tillväxtverket, som driver den nationella handlingsplanen för entreprenörskap i 
skolan har enligt OECD:s definition om vad entreprenöriellt lärande är och vad detta 
förhållningssätt i skolan kan innebära tagit fasta på följande: undervisningen ska 
anpassas efter elevers förutsättningar, erfarenheter och sätt att hämta kunskaper. 
Läraren ska vara mer handledande än kunskapsförmedlare. Elever bör få arbeta med 
mer grupporienterade samarbeten där de lär sig att ta kunskaper från andras 
kompetenser. De ska lära sig saker genom att göra, samt reflektera över detta. Vidare 
behöver elever arbeta med autentiska, komplexa och ämnesöverskridande problem. 
Skolan bör samarbeta med närsamhället samt arbeta i projektform med långa och 
sammanhängande uppgifter framhärdar (Skolverket, kunskapsöversikten, 
entreprenörskap i skolor, 2010).          
 

  2.1 Entreprenöriellt lärande i skolan  

 
I dag kan man kalla våra samhällen för kunskapsekonomier eller kunskapssamhällen. 
Våra samhällen leds framåt och utvecklas av kreativitet och initiativförmåga. 
Såtillvida måste skolan i det så kallade kunskapssamhället skapa sådana förmågor 
annars riskerar befolkningar och nationer att inte hinna med i utvecklingen 
(Hargreaves, 2004). 
För att göra elever intresserade av teknik har lärare sedan slutet på 1900-talet tagit 
hjälp av föreningar som bland annat snilleblixtarna, finn up samt komtek vilka 
samtliga arbetar med entreprenörskap i skolan. Dessa föreningar arbetar efter egna 
koncept och bistår intresserade lärare i form av lektionsmaterial och arbetssätt. Vid 
behov kommer de till skolan för att hjälpa till att starta projekt eller temaarbete. De 
människor som har haft kunskaper om entreprenöriellt lärande har då funnits 
utanför skolan. Idag bedrivs olika utvecklingsprojekt som är nationellt och 
kommunalt styrda vilka ska syfta till att det entreprenöriella förhållningssättet ska 
finnas inne i skolan. Några skolområden som är med i det nationella projektet finns i 
Mjölby, Kungsör, Västerås, Örebro, Karlskoga, Degerfors, Enköping, Håbo, Fagersta, 
Skinnskatteberg och Norberg har deltagit i E-ship som är ett projekt med avsikt att 
öka entreprenörskap i skolan (E-ship: Uppsala, Västmanland, Örebro och 
Östergötland, 2008).          
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  2.2 Syftet med entreprenöriellt lärande 

 
Peterson & Westlund (2007) skriver om hur pedagogen kan tända eldsjälar genom att 
använda det entreprenöriella lärandet som metod istället för den traditionella 
undervisningen. Eleven går från passiv mottagare av fakta till att ta egna initiativ för 
sitt lärande. Undervisningsformen medverkar till att människor kan fatta egna beslut 
och ta eget ansvar. EPL leder även till att göra elever medvetna om sina styrkor och 
svagheter vilket underlättar deras samarbete med andra samt utveckla individuell 
självkänsla och självförtroende. Vidare anser författarna att det inte ska vara skolan 
som ska bestämma över hur en individ ska formas utan elever måste få utgå från det 
som de själv vill veta och skapa sin kunskap utifrån sina egna erfarenheter och 
intressen. Elever måste få vara delaktiga och veta varför de ska lära sig olika saker 
men även att kunskap kan hämtas från olika sammanhang och ställen. Författarna 
beskriver olika samarbetsformer som stärkande för elevers personliga utveckling 
(Peterson och Westlund, 2007).     
 
Ett annat perspektiv på entreprenörskap är det så kallade humanistiska ledarskapet. 
Steinberg har arbetat med skolpsykologi, varit universitetslektor i pedagogik, egen 
kurs- och konsultföretagare samt rektor.  Han betonar vikten av ett demokratiskt 
arbetssätt i en organisation, skola eller ett företag. Alla ska vara fria att göra det som 
de är bra på och en bra ledare ska lita på att andra besitter förmåga, kunskap och 
kapacitet. Ledaren ska inte bestämma allt själv. Vidare framhålls även betydelsen av 
att prova okända saker och våga misslyckas, vara ihärdig, envis, lära av sina misstag 
och tro på sina idéer, Steinberg (2008).  
 
Ytterligare ett perspektiv på entreprenörskap ger Olsson och Frödin (2007) om det 
”det personliga entreprenörskapet”. Deras syn på entreprenörskap fokuserar på 
personens egen drivkraft som gör att man alltid går framåt och entreprenörskapet 
kan ses som ett förhållningssätt till livet och allt man gör. Det personliga 
entreprenörskapet fokuserar på människans möjligheter och att lära känna igen 
möjligheterna när de infinner sig. Författarna förespråkar även vikten av att vara 
handlingskraftig och kunna förvalta möjligheter med handlingskraft, lust, vilja, 
energi och inspiration men även att våga ställa frågor och vara beredd att möta 
svaren. Perspektivet ger även en positiv uppmaning om att det är bra att göra de 
saker som du känner för i livet, det ska vara bra både för dig och för världen och du 
ska samtidigt hitta dina passioner. Att våga ha kurage och prova men även våga 
misslyckas samt inte tänka så mycket på vad andra tycker eftersom det kan hindra är 
något som Olsson och Frödin (2007) framhåller som viktiga egenskaper.  
      

3. De 22 entreprenöriella kompetenserna 

 
Inom ramen för entreprenöriellt lärande talar man om 22 kompetenser. 
De 22 kompetenserna är ett uttryck för kunskap.  
Här nedan ges en beskrivning av dessa.    
  

3.1. Självkänsla och självförtroende 

Självkänsla och självförtroende är inte samma sak. Låg självkänsla kan innebära att 
man inte tycker sig duga om man misslyckas och en person med låg självkänsla kan 
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då känna sig eländig och bedrövad. Att se skillnad på självförtroende och självkänsla 
är en viktig insikt för en pedagog. Ett stöd för prestationsförmåga bör samtidigt värna 
om att människan är värd något utan att behöva prestera (Peterson och Westlund, 
2007). 

3.2. Personliga gränser och integritet 

Om vi vet något om oss själva, vilka vi är, vad vi kan och kan bidra med, vad vi inte 
kan, vem vi vill vara och vad vi vill göra så kan detta medföra att livet blir enklare. 
Förkortat kan man säga att det är en insikt om sig själv och vem man är (Peterson och 
Westlund, 2007). 

3.3. Behov och lust 

Våra behov stämmer inte alltid överens med det vi gör. Ofta ersätter vi något som vi 
är i behov av med något som vi egentligen inte har behov av. Om vi är medvetna om 
vad våra kroppar behöver kan vi göra förändringar för att må bra och vara i balans  
(Peterson och Westlund, 2007). 

3.4. Uppmärksamhet och bekräftelse 

Ett av våra medfödda behov är att vi vill bli sedda som de vi är utan att behöva 
prestera och utan krav och förväntningar. Men många av oss jagar ständigt 
uppmärksamhet på skilda och inte alltid så omtyckta sätt och detta leder till att vi inte 
hinner se varandra och inte vara i nuet. Om elever har självkunskap kan de 
mobilisera sina resurser och få kraft till skolarbete. Sunda relationer är bättre än att 
jaga uppmärksamhet och bekräftelse (Peterson och Westlund, 2007). 

3.5. Konsekvensbedömning 

En vanlig betydelse av konsekvenser är antingen att man får en belöning eller ett 
straff. En mer traditionell undervisning leder till att det är någon annan som belönar 
eller bestraffar elevers handlingar och prestationer i form av betyg, beröm eller 
bakslag. Detta leder till att elever gör saker för att behaga andra och inte för egen 
skull. Elever bör lära sig att hantera konsekvenser av sitt eget tänkande och 
handlande genom att förstå hur det hänger ihop och detta kan de lära sig genom att 
reflektera över sitt handlande tillsammans med läraren (Peterson och Westlund, 
2007). 

3.6. Ansvarstagande  

Att exempelvis lära sig bedöma hur lång tid det tar att göra en uppgift är en 
betydelsefull kompetens att ha med sig ut i livet. Detta hänger ihop med förmågan att 
kunna samla in, sortera och sammanfatta information samt omsätta en ide till 
handling vilket ger fortsatt tro på sig själv att lösa uppgifter (Peterson och Westlund, 
2007). 

3.7. Känslohantering 

Samhällsklimatet har blivit hårdare än det tidigare varit. Värme och omsorg har 
ersatts av rationalitet och effektivitet. I stället för att stänga in frustrationer skulle 
man kunna erkänna dem och bearbeta dem så att man sedan kan leva med dem. 
Att kunna hantera konflikter som besvikelse, aggressioner och sorg kan leda till ett 
bättre klassrumsklimat (Peterson och Westlund, 2007). 
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3.8. Medvetenhet om elevers olika förmågor 

Om alla elever i klassen blir sedda och de får möjlighet att utveckla både sina svaga 
och starka sidor arbetar man för en positiv entreprenörsanda. Det är viktigt att de 
personliga förmågorna får en chans att utvecklas. Läraren bör arbeta för att alla 
elever ska ha en chans att utvecklas utifrån sina egna förmågor (lpo-94) 

3.9. Värderingstydlighet 

Om man kan bli medveten om sina egna värderingar minskar risken för att man 
hamnar i improduktiva lägen eller hamnar i fel umgänge (Peterson och Westlund, 
2007). 

3.10. Tålamod och uthållighet 

I dag ska allt gå snabbt och det finns en motvillighet att vänta, längta och kämpa för 
långsiktiga mål. EPL syftar till att ge förståelse för att det tar tid att förverkliga idéer 
och att det kräver både tålamod och uthållighet (Peterson och Westlund, 2007). 

3.11. Förmågan till hantering av osäkerhet och tvetydighet 

En förändring ska ses som en naturlig del av livet. Kreativiteten ska ta fram nya 
lösningar och hantera den nya situationen (Peterson och Westlund, 2007). 

3.12. Förmågan att reflektera 

Entreprenörsandan utvecklas av en god reflektionsförmåga. Eleven ställer sig frågor 
före aktivitet, under pågående aktivitet samt efter avslutad aktivitet. Elever tänker 
efter hur gör när de lyckas, men även vad som händer när det går mindre bra. På så 
vis får de erfarenheter om hur de kan arbeta på bästa sätt (Peterson och Westlund, 
2007).  

3.13. Det gränslösa lärandet 

Elever ska lära sig ett eget fritt sökande efter information. Elever väntar inte på att 
läraren ska ge svaren. Svar på frågor tas av autentiska människor i närmiljön, globalt 
och lokalt, bibliotek, nätet, myndigheter osv. Elever ska kunna leta efter information 
på skilda ställen och sedan kunna göra något av den (Peterson och Westlund, 2007).     

3.14. Abstraktion och konkretisering 

Elever ska kunna föreställa sig olika skeenden och kunna se mönster i dessa och ställa 
frågor till dem samt kunna sätta kunskapen i en handling (Peterson och Westlund, 
2007). 

3.15. Motivation och framtidstro 

Entreprenöriellt lärande bygger på den inre motivationen hos eleverna och denna kan 
börja gro när eleverna får innefatta sina drömmar, värderingar och egna talanger i 
lärandet (Peterson och Westlund, 2007). 

3.16. Det lösningsorienterade tänkandet 

Entreprenöriellt lärande fokuserar på att eleverna ska vara aktiva och kunna se 
många olika lösningar och öppningar i stället för att haka fast och vänta på att läraren 
ska komma och lösa problemet (Peterson och Westlund, 2007). 
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3.17. Den kommunikativa förmågan 

Med entreprenöriellt lärande kommer elever och lärare ofta i kontakt med människor 
och företag utanför klassrummen och detta medför att det krävs att eleverna är 
medvetna om sina egna kommunikationsmönster och uttryckssätt och att de kan 
använda dessa på ett tillfredsställande sätt (Peterson och Westlund, 2007).       

3.18. Olika samarbetsformer 

Entreprenöriell undervisning baseras på att elever arbetar under många olika former 
och att olika elevgrupperingar förekommer. Eleverna tränas i olika samarbetsformer 
och detta resulterar i nätverkskompetens (Peterson och Westlund, 2007). 

3.19. Påverkan av omvärldens förändringar 

Elever lär sig hur omvärlden påverkar vår närmiljö, men även hur de kan påverka den 
både globalt och lokalt. Elever ska kunna sätta in sig själv och sitt handlande i olika 
sammanhang (Peterson och Westlund, 2007).    

3.20. Idéutvecklingskompetens 

Alla kan få idéer men det är inte alla som kan göra något av dem. Att kunna göra 
något med sina idéer är en betydelsefull aspekt med entreprenöriellt lärande. De 
sammanlagda kompetenserna ska göra det lättare för eleverna att förverkliga idéer 
samt få gehör för dem (Peterson och Westlund, 2007).   

3.21. Handlingskraft 

Handlingskraften drivs av hur motiverad och intresserad en person är. Ju mer 
intresse och engagemang det finns desto handlingskraftigare är man. 
Entreprenöriellt lärande bygger på elevers eget intresse och engagemang (Peterson 
och Westlund, 2007). 

3.22. Projekt och organiseringskompetens   

Denna kompetens kanske elever är duktiga på i gymnasiet. Det är ändå inte fel att 
yngre elever tillåts att prova på att organisera små uppdrag eller verksamheter. Det 
behöver inte vara stora projekt. Det är lika viktigt att kunna vara deltagare i ett 
projekt som att leda det (Peterson och Westlund, 2007). 
 
I lärarhandledningen har jag använt dessa kompetenser som exempel på kunskaper 
som det entreprenöriella lärandet utvecklar. Lärarhandledningen innehåller även 
exempel på hur man kan integrera förhållningssättet i de olika ämnena.  

 4. Syfte 

 
Under ideala förhållanden bör elever kunna gå till skolan och känna engagemang och 
lust till att lära. För att lyckas med detta är det bra om eleverna har motivation, en 
inre drivkraft och tror på sig själv.  
 
Stensmo (2008) framhåller elevens delaktighet i mål och arbetsplaner samt 
delaktighet i beslutsfattande och ansvarstagande för fattade beslut som betydelsefulla 
faktorer för deras engagemang och ansträngning.    
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En annan aspekt är att varje elev är unik och har sitt eget sätt att lära och har sina 
egna erfarenheter varför det är nödvändigt att finna en undervisningsform som 
bidrar till att alla elever kan utvecklas efter bästa förmåga.  
Erfarenheter är alltid en enskild individs faktiska erfarenheter varav utbildningens 
mål och medel bör vara erfarenhetsbaserad (Dewey, 2005). 
 
Skolan och samhället består idag av många olika kulturer, vi möter människor med 
andra bakgrunder och erfarenheter varar det är önskvärt att kunna kommunicera 
med alla. Att elever hjälper varandra när de inte förstår språket gör att de kan hänga 
med i undervisningen. Förståelse för andra kulturer förhindrar konflikter 
(Hedencrona och Kós Dienes, 2003).  
 
De små barnen är naturligt kreativa, det skulle vara värdefullt att behålla, men även 
utveckla den egenskapen.  
Skolan ska vara en plats som gör att elevers kreativitet och skaparglädje bevaras och 
utvecklas (Lpo-94).     
 
Med bakgrund av detta syftar mitt arbete till att skapa en lärarhandledning som utgår 
från de 22 entreprenöriella kompetenserna. Arbetssättet för att utveckla de 22  
kompetenserna bygger bland annat på att se och utveckla elevers egna inre resurser, 
samarbete mellan elever, kommunikation mellan elever, lärare, andra vuxna i 
närmiljön och näringslivet samt att upptäcka och utveckla varje elevs starka sidor.     
  

5. Genomförande 

5.1 Entreprenörskap i skolan 

5.1.1 Snilleblixtarna 

 
Snilleblixtarna startade 2006 som en ideell förening. Arbetsformen riktar sig från 
förskolan upp till skolår fem. Föreningen arbetar för att öka elevernas intresse för 
teknik, naturvetenskap och entreprenörskap. Snilleblixtarnas syfte är att lära elever 
tro på sig själv, utforska omvärlden, förverkliga sina drömmar, att lösa vardagliga 
problem, kunna tillämpa sina kunskaper, förverkliga idéer och stimulera elevernas 
lust att lära och nyfikenhet, förmåga att kritiskt granska, att kunna skapa något nytt 
och agera på olika plan (Snilleblixtarna.se). 

5.1.2 Finn upp 

 
Finn upp är en pedagogisk metod för lärare att skapa en uppfinnarlust hos elever från 
skolår 6 till 9. Eleverna får identifiera ett problem utifrån deras vardag och stimuleras 
att hitta sin egen kreativitet och komma på egna och bättre lösningar. Finn upp 
arrangerar sedan 1979 Sveriges största uppfinnartävling vart tredje år och har hittills 
fått in 48 000 idéer av elever från hela landet. Tävlingen är gratis. 
Finn upp delar även ut lektionsmaterial (finnup.se). 

5.1.3 Ung Företagsamhet 

 

Ung företagsamhet startade 1980 och arbetar med företagsamhet och 
entreprenörskap inom det svenska utbildningssystemet, gymnasiet. Syftet är att 
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utveckla elevers kreativitet, företagsamhet och entreprenörskap. Eleverna får under 
ett helt år prova på att driva så kallade UF- företag (ungforetagsmhet.se). 

5.1.4 Drivhuset 

 
Drivhuset är en förening som hjälper högskolor och högskolestudenter att starta 
företag. De erbjuder vägledning, utbildning och kontakter (drivhuset.se). 

5.1.5 Tillväxtverket (Nutek) 

 
Tillväxtverket håller på med regional tillväxt och nyföretagande. De har en syn på 
företagande som att det hör tätt ihop med sysselsättning och försörjning och arbetar 
för att kommuner och regioner ska komma igång med nya företag som kan leda till 
nya arbetstillfällen för människorna som bor där (tillvaxtverket.se). 

5.1.5 Komtek 

 
Komtek samarbetar med tillväxtverket och med tekniska museet i Stockholm. 
Komtek utvecklades under Nutek (nuvarande tillväxtverket). Denna idé bygger på en 
blandad teknik- och entreprenörs filosofi om att göra barn och ungdomar 
intresserade av teknik med ett entreprenöriellt lärande i bakgrunden 
(tekniskamuseet.se). 

5.2 Utvecklingsprojekt 

 
Olika utvecklingsprojekt har genomförts i landet för att utveckla entreprenöriellt 
lärande i skolorna. 

5.2.1 E-ship 

 

E-ship projektets framtidsmål är att utveckla och prova modeller för att öka 
entreprenörskap från förskola till universitet. Projektets målgrupp är skolpersonal, 
politiker, tjänstemän, näringsliv och elever. Projektet drivs i elva kommuner i Sverige 
där skolorna arbetar efter lokala anpassningar och skolans behov men med samma 
mål. E-ship fyller ut tillväxtverkets, (Nuteks) nationella entreprenörskapsprogram 
och har genomförts under år 2006-2008 i Västmanland, Örebro, Östergötland samt 
Uppsala län (Högström/länstyrelsen Östergötland, 2008).  

5.2.3 SO-Boxen 

 

Projektet drevs mellan 2005-2007 och syftade till dels att finna en arena mellan skola 
och näringsliv samt pedagogiska diskussioner kring kunskapssynen i det föränderliga 
samhället 
(Skolverket Upplaga 7000, 2010) 

5.2.4 Drivkraft Söderhamn 

 

Pågick under åren 2006-2008. Målet var att barn från både förskola och grundskola 
skulle få möta inspirerande lär miljöer som med förhoppningen att väcka 
entreprenöriella egenskaper (Skolverket Upplaga 7000, 2010)  
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5.2.5 FLIS 

 
Företagsamt lärande drevs mellan 2005-2008 med syfte att skapa en röd tråd genom 
hela utbildningssystemet och att vidga samarbete mellan skolan och näringslivet 
(Skolverket Upplaga 7000, 2010). 

5.2.6 Persika projektet 

 
Drevs mellan åren 2002-2004 i Värmland och i Dalarna och syftade till att fler unga 
skulle ta ansvar över sitt eget lärande och i sitt framtida yrke bidra till samhällets 
utveckling (Skolverket Upplaga 7000, 2010). 

5.2.7 PRIO POL 

 

Projektet är tänkt för att kunna utöka kontakter mellan skolan och företagen. De har 
startat en webbplats där företag och skolor kan mötas. De har även en handlingsplan 
för åren 2008-2013 (Skolverket Upplaga 7000, 2010). 

5.3 Styrdokument 

 
Syftet med det entreprenöriella lärandet kan jämföras med läroplanens mål och 
riktlinjer. Nedan jämförs entreprenöriellt lärande med lpo-94 (2009/2010).    
 
Entreprenöriellt lärande stärker lärare och elevers förmåga att möta utmaningar i 
dagens och morgondagens arbetsliv (Peterson och Westlund, 2007). 
”Eleverna skall kunna orientera sig i en komplex verklighet, med ett stort 
informationsflöde och en snabb förändringstakt.”  (s.15)            

 
Entreprenöriellt lärande stödjer eleverna i att frigöra mer av sin naturliga potential 
samt främjar en ökad motivation och framtidstro (Peterson och Westlund, 2007).  
”Skolans uppgift är att låta varje enskild elev finna sin unika egenart…” (s.13) 

    
Entreprenöriellt lärande ger elever möjlighet att utveckla kreativitet och 
handlingskraft (Peterson och Westlund, 2007). 
 ”.utvecklat sin förmåga till kreativt skapande…”, ”lär sig att lyssna, diskutera, 
argumentera och använda sina kunskaper…” (s.18) 
 
Entreprenöriellt lärande är en pedagogisk form som syftar till att stärka individens 
självförtroende och självkänsla (Peterson och Westlund, 2007).                                                                                                           
”Personlig trygghet och självkänsla grundläggs i hemmet, även skolan har en viktig 
roll därvidlag.”  (s.16) 
 
Entreprenöriellt lärande är ett utmärkt sätt att stimulera motivationen och 
engagemanget hos eleverna i skolans alla ämnen (Peterson och Westlund, 2007). 
”Läraren skall stärka elevernas vilja att lära och elevens tillit till den egna 
förmågan.”  (s.21) 

 
Entreprenöriellt lärande lär elever konsekvensbedömning, ansvarstagande, behov & 
lust, känslohantering, värderingstydlighet, självkänsla & självförtroende (Peterson 
och Westlund). 
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Skolan skall ansvara för att eleverna inhämtar och utvecklar sådana kunskaper 
som är nödvändiga för varje individ och samhällsmedlem.” (s.18) 
 
Entreprenöriellt lärande är en utmärkt pedagogisk form för att skapa möjligheter för 
de elever som börjat utveckla en inlärd hjälplöshet att väcka liv i den egna drivkraften 
(Peterson och Westlund, 2007). 
 ”Utforskande, nyfikenhet och lust att lära skall utgöra en grund för 
undervisningen” (s.18) 
 
Entreprenöriellt lärande gör elever demokratiskt delaktiga i sitt eget lärande 
(Peterson och Westlund, 2007).    
 ”Det offentliga skolväsendet vilar på demokratins grund.”  (s.13) 

5.4 Mitt projekt 

 
Meningen med lärarhandledningen är att ge ett alternativ till den traditionella 
undervisningsformen som mer inriktar sig på att eleverna ska få godkänt på prov, 
självklart ska elever ha det, men med det entreprenöriella lärandet kan de även 
utveckla kunskaper som går utöver de rent ämnesspecifika. Det är själva processen 
som är målet och att utveckla kompetenser som kreativitet och samarbetsförmåga. 
Den globala världen har framkallat och manar till kompetenser såsom kreativitet, 
ansvarstagande, handlingskraft, initiativförmåga och kommunikationsförmåga. Det 
entreprenöriella lärandet manar även till elevers motivation och tro på sig själv, 
(Peterson och Westlund, 2007).  
Mitt utvecklingsarbete syftar till att förklara innebörden av det entreprenöriella 
lärandet samt att ge exempel på hur man kan undervisa med förhållningssättet inom 
olika ämnen.    

5.5 Metod 

 
För att kunna framställa en lärarhandledning med lektionsexempel och tips samt 
förklara syftet med entreprenörskap och entreprenöriellt lärande i skolan har studier 
bedrivits kring området. Lärarhandledningen baseras även på studier om hur man 
arbetar med entreprenörskap idag samt vilka befintliga verktyg det finns för lärare 
som vill arbeta med det entreprenöriella förhållningssättet i sin undervisning. 
För att få ytterligare kunskap om området entreprenörskap i skolan har deltagandet 
av en dags utbildning för lärare inom Västerås projekt för entreprenörskap i skolan 
genomförts.     
Med denna information i bakgrunden har det sedan gjorts intervjuer med lärare som 
gett sina åsikter om lärarhandledningars uppbyggnad och innehåll samt intervju med 
projektansvarig för entreprenörskap i skolor inom Pro Aros Västerås kommun. Med 
hjälp av dessa intervjuer har lärarhandledningen sedan formats tillika bearbetats. 
Den färdiga handledningen har därefter två av lärarna läst och provat varefter de 
intervjuats ännu en gång för att ge synpunkter om resultatet.      

5.6 Intervjufrågor 

 
För att ta reda på vad lärare tycker att en handledning ska innehålla intervjuades fem 
lärare från förskoleklass till fjärde klass i Tibbleskolan i Skultuna.  
 
Fem lärare fick svara på följande frågor:  
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1: Hur tycker du att en bra lärarhandledning ska vara upplagd? 
 
2: Vad ska den innehålla?  
Lärarhandledningen formades därefter med utgångspunkt av svaren som gavs. 
 
Efter att lärarna läst den färdiga handledningen gjordes ännu en intervju.  
Två lärare fick svara på följande frågor: 
 
1: Efter att ha läst handledningen, fick du en förklaring till vad EPL innebär? 
 
2: Fann du något av speciellt intresse för din undervisning? 
 
3: Vid svar Ja på fråga 2, varför är det bra? 
 
4: Fann du något du inte skulle vilja använda i din undervisning? 
5: Vid svar Ja på fråga 4, varför vill du inte det? 
   
6: Anser du att du ibland/alltid eller vid något tillfälle undervisat entreprenöriellt 
eller med det entreprenöriella förhållningssättet? 
 
7: Var det något du saknade i handledningen? 
 
Intervjufrågan till Västerås stads projektansvarige för entreprenörskap i skolan var:  
1: Hur arbetar man i Västerås skolor med entreprenörskap och entreprenöriell 
undervisning? 
 
2: Gör ni någon skillnad på begreppet entreprenörskap och entreprenöriell 
undervisning? (Denna fråga ställdes för att begreppet entreprenörskap av många 
uppfattas som att det bara handlar om att lära elever att starta företag och att allt går 
ut på att tjäna pengar).  
 
3: Använder lärare som är intresserade av entreprenörskap i skolan färdiga 
entreprenörskaps koncept och material som kan beställas eller hämtas från nätet?   
 
Fråga till partnerskolan efter att de provat lärarhandledningen: 
Hur uppfattade ni övningen som ni valde att testa?  
  

 5.7 Resultat av utvärdering 

 
Den första intervjun visade att lärarna vill ha tydliga och överskådliga handledningar. 
Tre av fem lärare tyckte att handledningar inte ska vara för omfattande och 
majoriteten vill kunna forma undervisningen efter eget tycke och egen pedagogik. 
Fyra av de fem lärarna ville att handledningar ska innehålla lektionstips. Vidare 
framkom att två av de fem lärarna efterfrågar kopplingar till målen. En av dessa fem 
lärare ville att handledningar ska innehålla mycket fakta texter och hon ville även att 
det skulle finnas tips om var man kan leta efter fakta och idéer från Internet. Denna 
lärare ville även att det skulle finnas tips i handledningen om hur man kan integrera i 
olika ämnen. Följande förslag gav de olika lärarna var för sig: 
Förslag på temaarbeten, kopieringsunderlag, innehållsförteckning, eventuella läxor, 
spel, övningar som man gör tillsammans, CD-skiva och facit. Slutligen var det en av 
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lärarna som uttalade önskemål om hur man gör för att förklara för barnen på flera 
olika sätt. Hon ville att det skulle passa elevernas olika inlärningsstilar och att barn 
ska lära sig olika strategier för att lära sig med.       
 
Nedan följer resultatet av den intervju som gjordes efter att två av lärarna hade läst 
lärarhandledningen. 
  
Fråga 1: Förklarar handledningen syftet med det entreprenöriella lärandet?   
De båda lärarna svarade att de tycker att den på ett tydligt och klart sätt förklarar 
syftet med det entreprenöriella lärandet och förhållningssättet i skolan. 
 
Fråga 2: Fann ni något som ni blev speciellt intresserade av? 
På detta svarade de båda lärarna att kompetensen ”förmågan att reflektera” var 
speciellt intressant. De tyckte även att det var speciellt intressant med 
”kommunikationskompetensen” att bjuda in föräldrar som har något att berätta och 
att ha kontakt med närmiljö och företag. 
 
Fråga 3: Varför är det bra? 
De båda lärarna svarade att elever lär sig att förstå andra när de reflekterar och börjar 
tänka på annat än sig själv. De tyckte även att det var bra att bjuda in företag och göra 
studiebesök till närmiljön för att det kan ge så mycket kunskap till eleverna. Det 
kunde även ge mycket kunskap med autentiska personer som berättar något och de 
blev inspirerade av att bjuda in föräldrar eller någon bekant till klassen.    
 
Fråga 4: Var det något du inte skulle vilja använda i din undervisning? 
På denna fråga svarade båda lärarna att den demokratiska principen om delaktighet 
och elevinflytande om val av undervisningsform och innehåll inte går att genomföra 
fullt ut. 
 
Fråga 5: Vid svar ja på fråga 4, varför vill du inte det? 
Lärarna svarade att det skulle bli kaos om eleverna skulle få vara med om att 
bestämma. Eleverna får vara med och bestämma mindre delar i undervisningen, men 
de stora ramarna om innehåll och arbetsform bestäms av dem själva. 
 
Fråga 6: Anser du att du någon gång arbetat med entreprenöriellt lärande? 
Den ena läraren svarade att hon alltid har använt det entreprenöriella 
förhållningssättet och poängterade att hon menade förhållningssättet, hon pratade 
inte om lektionstipsen och den entreprenöriella undervisningsformen så som den är 
beskriven i min lärarhandledning. 
Den andra läraren hade aldrig hört talas om det entreprenöriella lärandet och hon 
tyckte att det verkade mycket intressant. 
 
Fråga 7: Var det något du saknade i handledningen? 
På denna fråga svarade de båda lärarna att de inte saknade något.  
  
Nedan följer resultatet av intervjun med Anna Fredqvist som är projektansvarig för 
entreprenörskap i skolan, (E-ship) inom Västerås kommun.  
 
Fråga 1: Hur arbetar man i Västerås skolor med entreprenörskap och entreprenöriell 
undervisning? 
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Under 2007/2008 har projektet syfte varit att stärka entreprenörskap både i förskola 
och skola på fyra av kommunens skolupptagningsområden. Arbetet i förskolan 
baserades på jämställdhets- och genusperspektivet. I förskolan stimulerades barnen 
att tänka själva och komma på lösningar, det brukar ofta vara så att vuxna ger barnen 
färdiga mallar. Personalen fick reflektera över frågorna: vad stoppar vi?, vad tar vi 
över?, vad är hjälp?, vad är servering? 
Nuvarande projekt 2010 är E-ship som syftar till att utbilda lärare inom 
entreprenörskap och entreprenöriellt tänkande vilket kan beskrivas som en attityd till 
livet som hjälper elever till att skapa vilja och drivkraft, hög motivation, 
ansvarstagande, samarbetsförmåga, självständigt lärande, nytänkande, kreativitet, att 
lösa problem, att tänka konkret och abstrakt, utveckla idéer och till bra hälsa. 
Projektet hjälper skolledare och lärare med att få igång den entreprenöriella 
undervisningen i de olika skolorna. Skolorna arbetar på olika sätt beroende på vilka 
förutsättningar de har och hur de vill arbeta. Projektledaren understryker att 
förhållningssättet och en förändring har bäst genomslagskraft om den börjar 
underifrån och att den får mandat uppifrån.  
 
Fråga 2: Gör ni någon skillnad på begreppet entreprenörskap och entreprenöriellt 
lärande.  
Nej, entreprenörskap i skolan skall förstås som att det är ett entreprenöriellt 
förhållningssätt som man använder i den dagliga undervisningen.   
 
Fråga 3: Använder lärare som är intresserade av entreprenörskap färdiga koncept och 
material som kan hämtas och beställas från nätet? 
Det är olika, lärarna och skolorna bestämmer efter eget intresse och olika 
förutsättningar hur de vill arbeta med det entreprenöriella lärandet. Jag brukar åka 
till skolorna för att hjälpa dem att starta upp projekt och när det finns något som de 
undrar över. 
 
Fråga 4: Hur uppfattade ni övningen som ni provade i undervisningen? 
Vi prövade övningen med känslohantering och eleverna tyckte det kändes bra att få 
säga några ord på morgonen innan de började arbeta med dagens uppgifter.        
     

6. Diskussion 
 

Resultatet visade att lärare har många sätt att arbeta på och åsikter om hur man 
bedriver undervisning och alla har olika önskemål om vad som behövs i lärar- 
handledningar. I verkligheten är inte heller det ena klassrummet det andra likt. En 
del klassrum är mer stängda mot omvärlden och andra klassrum är mer öppna. Att 
alla lärare är måna om att lära eleverna kunskaper som de kan ha nytta av för resten 
av livet råder det inget tvivel om. Det enda som skiljer lärare åt är deras sätt att 
undervisa för att uppnå de mål som skolverket bestämmer.  
 
Skolverket har utgett mängder av publikationer om entreprenörskap i grundskolan. I 
en av publikationerna vidhålls faktumet att det inte finns någon entydig mall över hur 
man ska undervisa med entreprenörskap i skolan, men att det är just detta som är det 
centrala i det entreprenöriella lärandet (Skolverket, 2010). 
Här finns plats för egna tolkningar om hur undervisningen för entreprenörskap och 
entreprenöriellt lärande i skolorna ska bedrivas. Om en undervisning kan skapa 
individer som bland annat kan utvecklas till att bli självgående och framåtdrivna och 
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som dessutom har förmåga att lösa problem, finns det nog all anledning att prova 
denna undervisningsform. Dock måste det poängteras att den entreprenöriella 
undervisningen inte endast syftar till det som många tror; att individer ska lära sig att 
starta egna företag och tjäna pengar.  
Själva poängen med skolan är att elever ska kunna klara sig i samhället efter skolan. 
Alla lärare och föräldrar vill att deras elever och barn ska kunna försörja sig själva när 
de slutar i skolan och för att kunna försörja sig måste eleven och barnet tjäna sina 
egna pengar antingen som anställd eller genom att driva eget företag. 
Entreprenöriellt lärande syftar till att utbilda människor som utvecklas till att bli 
medmänskliga, ansvarsfulla, samarbetsvilliga, kreativa och som dessutom kan tjäna 
pengar. De entreprenöriella egenskaperna kan en elev ha nytta av vare sig han/hon är 
en egen företagare eller inte. En arbetsgivare som har förmånen att anställa en 
person som besitter de entreprenöriella kompetenserna som framtagits av Peterson 
och Westlund (2007) kommer att märka fördelarna. Det är en fråga om att kunna 
fatta egna beslut och kunna tro och lita på sig själv och sina förmågor samt att den 
personen själv kan lösa problem som dyker upp och inte sitter och väntar på att 
någon annan ska komma och se till att allting ordnar sig.  
Studier gjorda av det nordiska ministerrådet visar att de generella entreprenöriella 
egenskaperna kommer att vara en del i en generell satsning mot ändrade 
arbetsformer i skolan i framtiden (Skolverket, 2010).   
     
En annan aspekt på vad skolorna bör ha som mål med undervisningen är global 
förståelse. Vi lever i en global värld där vi människor och länder påverkar varandra. 
Världen behöver människor som har förståelse för andra kulturer och olika sätt att 
leva och vara. Om skolorna sätter det egna landet och lärandet i ett globalt perspektiv 
är förhoppningen att världens länder kan leva i en global samhörighet där människor 
har förståelse för varandra (Fountain, 1997). 
 
I detta sammanhang kan nämnas att det entreprenöriella klassrummet sträcker sig 
utanför sitt eget rum och innefattar både närmiljö och näringsliv men är även 
intresserat av att hämta kunskap från samhällets kunniga och erfarna personer som 
har något att berätta. Elever måste få en insyn och kunskap om samhällets olika 
medborgares kulturer. Varför måste de få det? Ett svar på detta är att barn och 
ungdomar som lever tillsammans i samhällen kan hamna i svårigheter med varandra 
om det inte vet något om olika kulturer och föräldrarnas sätt att tänka om exempelvis 
moraliska och etiska frågor.  
 
Kommunikation och samarbete är något som alla lärare tänker på dagligen. Några 
kloka ord från Dewey (2004) sammanfattar hur individer bildar sina kunskaper. 
”Om den levande varelsen med sina erfarenheter deltar intimt i aktiviteterna i den 
värld hon tillhör, så är kunskap ett sätt att delta och värdefull i den mån den är 
effektiv. Kunskap kan inte vara en bekymmerslös betraktares förströdda iakttagelse.” 
 
Om vi utgår ifrån att den ”vanliga” undervisningen till stor del använder böcker och 
färdigformulerade frågor som hör till böckerna samt att böckerna även 
tillhandahåller alla de rätta svaren för att eleverna ska lära sig kan man föreställa sig 
att eleverna blir just det som Dewey (2004) säger, bekymmerslösa betraktare. 
Eleverna får då sina erfarenheter genom böckerna och inte genom att själva vara 
aktiva. De får heller ingen chans att ställa sina egna frågor och kanske de inte ens 
orkar bemöda sig att leta fram de rätta svaren i boken.  
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Sjöberg (2006) framhåller att om man ska konstruera sin egen förståelse så måste 
man söka och hitta svaren själv. Av den anledningen ger författaren själv inga svar i 
sin bok, för att det ”skulle kommas ihåg och reproduceras” (s. 42) 
I detta sammanhang kan man fråga sig vad det är elever lär sig för något om alla 
frågor och även alla svar tillhandahålls av läraren? 
Sannolikheten är stor att det blir som Sjöberg (2006) säger reproduktion och 
repetition.  
 
Genom att det entreprenöriella förhållningssättet är sådant att man tar ett steg ut 
från klassrummet kan eleverna få svar på sina frågor från många olika ställen. 
Undervisningen uppmuntrar eleverna att kunskap kan hittas överallt.   
När man tar ett steg ut från klassrummet bidrar det även till att eleverna vara med 
om verkliga upplevelser. Kunskapen om att vi lär oss i ett sammanhang tillsammans 
med andra människor blir verklig och värdefull. Inte minst för att samhället idag 
efterfrågar kompetenser som handlar om att människor måste kunna samarbeta väl 
och vara flexibla. Det entreprenöriella lärandet sätter eleven i centrum för lärandet 
och läraren agerar mer som en handledare och får en osynlig plats i klassrummet 
(Peterson och Westlund, 2008). 
 
Under lärares yrkesetiska principer i styrdokumenten står det under rubriken eleven 
alltid i centrum att ”I sitt arbete sätter lärare eleverna och deras lärande i centrum” 
(s. 139) 
 
Trots allt det positiva som det entreprenöriella lärandet kan ge finns det emellertid 
några kritiska punkter som kan uppstå när man försöker införa entreprenörskap och 
entreprenöriellt lärande i skolorna. Törnqvist som är professor och tillika emeritus 
vid Lunds universitet frågar sig hur öppna och tillåtande skolorna egentligen är för 
kreativitetens förutsättningar som är beroende av lekfullhet, glädje, generositet, 
samarbete, glädje och högt till tak. Kreativiteten dör och tynar bort om människan 
blir för mycket styrd hävdar Törnqvist citerad i (Renman, 2010). 
I samband med det ovan nämnda skulle man kanske kunna tänka sig att lärare som 
vill undervisa entreprenöriellt ändå får använda sitt eget sunda förnuft och att det 
inte går att ge elever fullständigt fria tyglar. Det är lärarna som ska se till att 
verksamheten fungerar, men de kan trots allt ge eleverna frihet i den mån att deras 
kreativa sidor kan utvecklas.  Införandet av entreprenörskap i skolorna kan 
genomföras smidigt om barn och personal redan i förskolan har ett entreprenöriellt 
förhållningssätt och om elever redan från skolstart undervisas med det 
entreprenöriella förhållningssättet.     
 
Andra kritiska aspekter för att frambringa kreativitet i skolan enligt Richard Florida i 
(Renman, 2010) är hur omgivningen ser ut, då trista och tråkiga lokaler direkt kan 
motverka kreativiteten som är beroende av variation och flexibilitet och en 
inbjudande miljö (Renman, 2010). 
Här kan skolans ramar göra att de kreativa sidorna hos eleverna hålls igen på grund 
av en inte så lockande och stimulerande arbetsmiljö.  
  
Införandet av entreprenörskap i skolorna har även många andra problem att lösa. 
Svensk forskning om införande av entreprenörskap i svenska skolor Johannisson 
(2010) visar att definitionen om vad entreprenörskap innebär är så brett att det kan 
bli svårt för skolorna i Sverige att hantera det Johannisson, 2010 (forskning.se). 
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Här anser jag att det finns en grogrund och ett växande behov av olika exempel och 
lärarhandledningar för hur man kan arbeta i den dagliga undervisningen så att inte 
entreprenörskapet endast tillhandahålls av föreningar och koncept som ligger utanför 
skolan och att lärare ska kunna få konkreta tips om hur de kan väva in det 
entreprenöriella förhållningssättet så att denna pedagogik blir en helhetssyn på 
lärandet.  
 
Utöver dessa aspekter ställs entreprenörskap i skolan för kanske den största 
utmaningen av alla, att ändra på attityden och kopplingen som många har mot 
entreprenörskap, att det av många uppfattas som hänsynslös kapitalism och inget 
som har med daglig verksamhet att göra Johannisson, 2010 (forskning.se). 
Kanske kan de förutfattade åsikterna om entreprenörskap möjligen ändras om 
införandet börjar så tidigt som möjligt så att både lärare, barn och föräldrar kan se att 
det inte bara handlar om en så kallad kapitalism med siktet inställt på att endast 
starta företag utan att det bland annat syftar till att stärka varje elevs unika 
egenskaper och att lära barnen tänka på ett sätt som inspirerar till ökad förståelse för 
att alla är olika och har olika sätt att tänka och att lära dem att samarbeta på ett bra 
sätt under kreativa arbetsformer.  
     
Införandet av entreprenörskap i skolorna kan ibland av lärare uppfattas som ett hot 
mot kärnverksamheten och att lärarna betraktar det som en modefluga hävdar 
Johannisson, 2010 (forskning.se). 
Resultatet av mitt arbete visar att det även finns många skolor i Sverige som har tagit 
till sig förhållningssättet och som har arbetat med det i flera år. Det finns även 
förskolor som anammat det entreprenöriella tänkandet och som använder det efter 
sina förutsättningar och behov. 
       
Lefflers forskning (forskning.se 2010) påvisar att det finns vissa svårigheter med den 
ämnesövergripande undervisningen. Det har visat sig att matematiklärare ofta ser 
svårigheter att undervisa med det entreprenöriella förhållningssättet, å andra sidan 
ser NO-SO lärarna inga problem med att undervisa entreprenöriellt. Att vissa 
ämneslärare ser svårigheter med entreprenörskap men inte andra kan leda till att den 
entreprenöriella undervisningen bara blir konstlade konstruktioner enligt Leffler, 
2010 (forskning.se).  
Med bakgrund av detta kan man förstå att omfattande omdaningar av en så stor 
institution som skolan är kräver både tid och kraft, men även en engagerad personal. 
Man skulle kunna tycka att en engagerad och entusiastisk personal är en bra och 
värdefull resurs, dock visar forskning att engagerade lärare som brinner för något 
ibland kan uppfattas som störande av en del skolledare. De skolledare som uppfattar 
sin personal som för engagerade i något projekt ger då inte sitt fulla och viktiga stöd 
hävdar statsvetare Muhlenbock (forskning.se).       
  
Resultatet av mina intervjuer visade att de två lärarna på partnerskolan inte hyste 
någon skepsis eller förutfattade attityder mot det entreprenöriella lärandet. 
Tvärtemot visade de stor nyfikenhet och en stor vilja till att prova det entreprenöriella 
arbetssättet trots att de hade mycket av terminens planerade undervisningar kvar att 
genomföra. Det var endast frågan om elevers demokratiska delaktighet gällande val 
av undervisningens innehåll och form som de två lärarna var något skeptiska mot.  
Åsikterna om elevers demokratiska delaktighet i undervisningen kan ses ur 
perspektivet att lärare arbetar på det sätt som de är vana med och som bäst leder 
fram till de mål som finns att uppfylla. Med detta som bakgrund kan det 
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entreprenöriella förhållningssättet i undervisningen möjligen leda till att lärare kan 
arbeta på ett sätt som gör det möjligt för eleverna att vara mer delaktiga i beslut som 
rör dem själva och deras lärande.      
Den entreprenöriella undervisningen ska syfta till att göra eleverna mer intresserade 
och engagerade genom delaktighet i planering och beslut om val av undervisningens 
innehåll (Peterson och Westlund, 2007). 

”Det offentliga skolväsendet vilar på demokratins grund” Lpo-94 (s. 13) 

 
Sammanfattningsvis har det här arbetet visat att något håller på att hända inom 
skolvärlden både i Sverige och i andra länder. Den globala utvecklingen och det 
globala ekonomiska och mänskliga beroendet länder emellan har medfört att 
människor har fördelar av att ha egenskaper som kan jämföras med de egenskaper 
som påhittiga och kreativa problemlösare har, de så kallade ”entreprenörerna”.  
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