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ABSTRAKT 

Syftet med denna studie är att undersöka entreprenörskap i grundskoleundervisning då den 

nya skolreformen som infördes 2011 har detta som fokus. Reformen betonar att 

entreprenörskap ska främjas hos elever av alla åldrar med fokus på entreprenöriella 

kompetenser. Studien är kvalitativ och avser söka tecken på tendenser till ett entreprenöriellt 

förhållningssätt utifrån kvalitativa intervjuer genomförda på två grundskolor. Studien avser 

även söka tecken på huruvida ett aktivt arbete med entreprenörskap i undervisningen 

resulterar i en större grad av entreprenöriellt förhållningssätt. De intervjuer som utgör 

studiens empiriska grund är hämtade från en skola som aktivt arbetar med entreprenöriellt 

lärande samt en som ej har ett betonat arbete kring ämnet. Studiens resultat visar att 

eventuell skillnad mellan skolorna ej kan bekräftas då det förefaller individuellt betonat i vilken 

grad elever utvecklar ett entreprenöriellt förhållningssätt. Eleverna som deltagit i studien 

uppfattar entreprenöriella kompetenser med stor variation och visar även tecken på stor 

variation kring ett entreprenöriellt förhållningssätt. Studien har visat att det på båda skolor 

existerar lärandeaktiviteter som främjar entreprenöriella kompetenser och ett entreprenöriellt 

förhållningssätt, och att även den skola som inte aktivt arbetar med entreprenörskap främjar 

elevernas utveckling av entreprenöriella kompetenser.  

Nyckelord: Entreprenörskap, Entreprenöriella kompetenser, Entreprenöriellt lärande, 

Entreprenöriellt förhållningssätt, Entreprenöriell, Företagssam. 

ABSTRACT 

The purpose of this study is to examine entrepreneurship in primary education as the new 

school reform introduced in 2011 has this as a focus. The reform emphasizes that promoting 

entrepreneurship among students of all ages with a focus on entrepreneurial competencies. 

The study is qualitative and relates to seek signs of tendencies towards an entrepreneurial 

approach based on qualitative interviews were conducted at two elementary schools. The 

study will also seek evidence of whether active efforts with entrepreneurship in education 

results in a greater degree of entrepreneurial approach. The interviews that make up the 

study's empirical basis is taken from a school that actively works with entrepreneurial learning 

and one that does not have an emphasized work on the subject. Study results show that the 

potential difference between the schools cannot be confirmed, then it would appear 

individually emphasized the extent to which students develop an entrepreneurial approach. 

Students who participated in the study perceive entrepreneurial competences with great 

variety and also show signs of considerable variation around an entrepreneurial approach. The 

study has shown that there in both schools exist learning activities that promote 

entrepreneurial competences and an entrepreneurial approach, and that even the school who 

are not actively working with entrepreneurship promotes students' development of 

entrepreneurial competences. 

Keywords: Entrepreneurship, Entrepreneurial competences, Entrepreneurial learning, 

Entrepreneurial approach, Entrepreneurial, Enterprising. 

  



 

 

 

  



 

FÖRORD 

Vi är två studenter från Innovationsprogrammet – MTO vid Mälardalens högskola. Vi har 

genomfört utbildningen med olika inriktning där Joakim studerat Industridesign och Ellinor 

Informationsdesign. Vad som lockade oss till att ägna vårt examensarbete åt entreprenörskap i 

skolan är vårt gemensamma intresse för personligt ledarskap och personlig utveckling. Enligt 

den nya skolreformen som infördes 2011 ska entreprenörskap introduceras i 

skolundervisningen, och följa med genom hela skolgången. Detta med syfte att eleverna ska 

utveckla entreprenöriella kompetenser, som ska leda till ett entreprenöriellt förhållningssätt. 

Efter att ha kollat upp olika offentliga dokument fann vi att det hela handlade om att eleverna 

ska ta större ansvar för sitt eget lärande. Detta fick oss att bli nyfikna på hur eleverna kommer 

att utvecklas av detta. Eftersom det fortfarande är en nyhet för många skolor och elever så 

förväntar vi oss inte att hitta svar på vilka effekter detta får hos eleverna, men vi är nyfikna på 

om det finns tecken på att de börjat utveckla entreprenöriellt förhållningssätt. 

Utbildningen vi gått handlar om innovation och entreprenörskap. Entreprenörskap är något 

som vi upplever präglas av kreativitet, nyfikenhet och sökandet av möjligheter. Utifrån våra 

erfarenheter är vi båda nyfikna på potentialen i detta nya arbetssätt, men är samtidigt 

skeptiska till de oklarheter som finns rörande implementeringen. Med vårt intresse för 

individuell utveckling och personligt ledarskap sätter vi vårt fokus på de entreprenöriella 

kompetenserna och hur eleverna upplever och utvecklar dessa. 

Vi vill passa på att rikta ett varmt tack till Magnus Hoppe och Sara Hägglund som med sina 

erfarenheter och kunskaper hjälpt oss att komma in i ämnet. Vi tackar även Peter E Johansson 

för extra stöd i arbetet med vår studie. Vi vill också tacka lärarna på de två skolorna som ställt 

upp och låtit oss få möjlighet till en kort inblick i elevernas vardag i skolan, samt att vi fick låna 

elever för intervjuer. Vi tackar även de eleverna som tog sig tid att ställa upp på intervju. 
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1 INLEDNING 

I slutet av 2011 infördes en ny skolreform med nya läroplaner där bland annat 

entreprenörskap ska ingå i undervisningen genom hela skolsystemet, från förskola till 

eftergymnasial utbildning (Lgr11). Enligt regeringen ska entreprenörskap i skolan bidra till att 

eleverna genom skolgången erhåller ett entreprenöriellt förhållningssätt, det genom att få 

möjlighet till att utveckla kunskaper och kompetenser som gör dem mer drivna och 

företagsamma. I längden ska detta resultera i att fler unga startar företag och på olika sätt 

bidrar med nytta för samhället. (Utbildningsdepartementet, 2009). 

Processen som lett fram till införandet av entreprenörskap rotades inom OECD* redan under 

1980-talet. Under årtiondenas gång har synen på lärande och undervisning i skolan förändrats 

och fokus har skiftat från elever som ett kollektiv, till elever som individer (Mahieu, 2006). 

Införandet av entreprenörkap i skolundervisningen har inte skett helt utan motstånd. 

Otterborg (2011) lyfter att lärare som är verksamma nu inte haft entreprenörskap i sin 

utbildning och att de har svårt att se hur entreprenörskap hör hemma i skolundervisningen. 

Problemet är att dessa lärare har en snäv syn på entreprenörskap och associerar det till bland 

annat ekonomiskt risktagande. De ställer sig emot entreprenörskap för att de anser att det står 

i konflikt med undervisning och lärande (Otterborg, 2011). Ett annat problem är att det inte 

finns några riktlinjer för hur entreprenörskap ska implementeras i skolundervisningen. Leffler 

(2006) beskriver att skolornas arbetssätt rörande entreprenörskap och företagssamhet skiljer 

sig, och att det beror på att det saknas en enhetlig syn på hur entreprenörskap ska 

implementeras i undervisningen. Uppfattningarna skiljer sig även inom en och samma skola. 

Leffler menar att avsaknaden av tydliga mål och tydliga direktiv utgör ett problem för att nå 

tydliga resultat (Leffler, 2006). 

Andra studier som gjorts inom området har haft sitt huvudsakliga fokus på det didaktiska 

perspektivet. Det finns ett fåtal studier som riktar in sig på hur entreprenörskap i skolan 

påverkar eleverna, vilka huvudsakligen berör elever i gymnasiet. För att addera ytterligare ett 

perspektiv har denna studie inriktats mot hur entreprenörskap i skolundervisningen påverkar 

elever i grundskolan, med fokus på entreprenöriella kompetenser som enligt regeringen ska ge 

eleverna ett entreprenöriellt förhållningssätt.  

1.1 Syfte 

Studiens syfte är att undersöka om entreprenörskap i skolundervisningen påverkar elevernas 

utvecklande av entreprenöriella kompetenser och huruvida det finns tendenser till 

entreprenöriellt förhållningssätt. 

  

                                                           
* OECD (The Organisation for Economic Co-operation and Development) är inte ett överstatligt organ som EU utan fungerar med 
som en forsknings-och utvecklingsorganisation på en överstatlig nivå. OECD ger grund för politiska beslut på såväl nationell som 
regional nivå. 
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1.2 Frågeställningar 

Med grund i Regeringens syn på att entreprenöriella kompetenser bidrar till ett 

entreprenöriellt förhållningssätt söker studien svar på följande: 

o På vilka sätt upplever högstadieelever entreprenöriella kompetenser? 

o Vilka tecken finns på att elever i högstadiet utvecklar ett entreprenöriellt förhållningssätt?  

o Vilka skillnader i entreprenöriellt förhållningssätt förekommer mellan elever som arbetar 

med entreprenörskap i skolan och elever som inte gör det? 

1.3 Avgränsningar 

Forskningsområdet för entreprenöriellt lärande är brett och inledande gjordes en avgränsning 

till entreprenöriella kompetenser. Regeringen har i sina dokument tydliggjort att 

entreprenörskap i skolan under de tidigare åren, det vill säga grundskolan, ska fokusera på 

individen och dennes utvecklande av entreprenöriella kompetenser och ett entreprenöriellt 

förhållningssätt. Då en stor del av den redan existerande forskningen nom området fokuserar 

på det didaktiska perspektivet valdes för denna studie ett fokus på elever och hur de uppfattar 

entreprenöriella kompetenser. 

En vidare avgränsning till elever i grundskolan gjordes av två anledningar. För det första är det i 

grundskolan som fokus ligger på utvecklandet av entreprenöriella kompetenser. För det andra 

har det inom området gjorts mindre forskning på grundskolan än till exempel på gymnasiet. 

Efter att ha valt att fokusera på elever i grundskolan gjordes ytterligare en avgränsning till 

årskurs nio. Detta för att elever som går i nionde klass har erfarenheterna av att ha gått 

igenom hela grundskolan och har uppnått en ålder där de kan förväntas ha en högre mognad i 

sin förståelse för det egna lärandet, vilket kan ge mer substans i våra intervjuer.  

1.4 Begreppsdefinitioner 

Nyckelbegreppen som redogörs för här är: Entreprenöriellt lärande, entreprenöriella 

kompetenser och entreprenöriellt förhållningssätt. För att kunna få en bättre förståelse för 

dessa nyckelbegrepp beskrivs även de begrepp som ligger till grund för dem: Entreprenörskap, 

samt entreprenör. Även begreppet företagsam förekommer i koppling till nyckelbegreppen 

och inkluderas därför även här. Avsikten är att tydliggöra relationerna mellan begreppen. 

Entreprenörskap är ett svårdefinierat begrepp som har olika betydelser i olika kontexter 

(Landström, 2005). Inom skola och utbildning är begreppet relativt nytt och någon entydig 

definition för området finns inte, och därför finns en del olika definitioner. En definition av 

entreprenörskap som används flitigt av regeringen är: 

Entreprenörskap handlar om att utveckla nya idéer och att omsätta dessa idéer till något 

värdeskapande. Värdet kan skapas i företag, i offentlig verksamhet och i föreningslivet. 

(Utbildningsdepartementet, 2009) 

Denna definition lägger fokus på värdeskapande för samhället och har stark koppling till 

företagande och nytta för näringslivet. Detta kommer sig av att entreprenörskapet har sina 
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rötter i nationalekonomin. Centralt för entreprenörskapet är entreprenören, vilken driver 

entreprenörskapet. Landström (2005) beskriver olika synsätt på entreprenörens funktioner 

inom ekonomin: entreprenören som risktagare, kapitalist, innovatör, möjlighetssökare, samt 

koordinator av begränsade resurser. Det blir här tydligt att definitionerna av entreprenören, 

precis som för entreprenörskap, är mångfacetterade. Burns (2007) tar upp några olika 

definitioner av entreprenören och summerar dem till följande: 

Entrepreneurs use innovations to exploit or create change and opportunity for the purpose of 

making profit. They do this by shifting economic resources from an area of lower productivity 

into an area of higher productivity en grater yield, accepting a high degree of risk and 

uncertainty in doing so. (Burns, 2007, s. 11) 

Utifrån detta kan vi se entreprenören som en individ vilken söker och/eller skapar möjligheter 

samt utnyttjar dessa. Denne är främst intresserad av att skapa ekonomisk vinning och är 

benägen att ta risker för att göra det. Det fokus på företagande som förekommer inom det 

ekonomiska perspektivet på entreprenörskap och entreprenören är dock inte fullt lämpliga 

inom skolkontexten. Då skolan inte primärt är till för att utbilda entreprenörer i att driva 

innovationer ut på markanden behövs en bredare definition. Tillväxtverket* definierar 

entreprenörskap på följande sätt: 

Entreprenörskap är en dynamisk och social process, där individer, enskilt eller i samarbete, 

identifierarmöjligheter och gör något med dem för att omforma idéer till praktiska och 

målinriktade aktiviteter i sociala, kulturella eller ekonomiska sammanhang. (Tillväxtverket, 

2008) 

Tillväxtverkets definition har uteslutit kopplingar till företagande och har i stället mer fokus på 

individen och gruppen, samt att skapa målinriktade aktiviteter. Denna definition ger mer 

utrymme för anpassning till skolans syfte att skapa möjligheter för lärande, och lämpar sig 

därför bättre inom skolkontexten. 

Införandet av entreprenörskap i skolan har lett till utvecklandet av ett nytt pedagogiskt 

arbetssätt: Entreprenöriellt lärande. Det entreprenöriella lärandet är en lärandeform som 

handlar om självständigt arbete där eleven tar stort ansvar i att driva sin egen lärandeprocess 

(Otterborg, 2011). Skolverket ger en omfattande definition av entreprenöriellt lärande: 

Entreprenöriellt lärande innebär att utveckla och stimulera generella kompetenser som att ta 

initiativ, ansvar och omsätta idéer till handling. Det handlar om att utveckla nyfikenhet, 

självtillit, kreativitet och mod att ta risker. Det entreprenöriella lärandet främjar också 

kompetens att fatta beslut, kommunicera och samarbeta. Att vara entreprenöriell och 

företagsam är samma sak. Det betyder att ta tillvara möjligheter och förändringar samt att 

utveckla och skapa värden – personliga, kulturella, sociala eller ekonomiska. (Skolverket, 

2010) 

Denna definition har influenser från det ekonomiska perspektivet, dels rörande mod och att ta 

risker och dels då att ”vara entreprenöriell” likställs med att vara ”företagsam”. 

                                                           
*
 Tillväxtverket (före detta NUTEK) är en nationell myndighet som arbetar med tillväxt för företag och regioner med fokus på 

hållbar tillväxt. För mer information se http://www.tillvaxtverket.se. 
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Entreprenöriellt lärande har här som syfte att stimulera ett antal generella kompetenser som 

skapar handlingskraft hos en individ. Ellström ger en allmän definition av begreppet 

kompetens: ”[…] en individs potentiella handlingsförmåga i relation till en viss uppgift, 

situation eller kontext.” (Ellström, 1992, s. 21). Även här är kompetenser kopplat till 

handlingsförmåga. Kompetenser som Skolverket nämner i sin definition av entreprenöriellt 

lärande ovan återkommer bland det som regeringen kallar entreprenöriella kompetenser, vilka 

anses främja ett entreprenöriellt förhållningssätt och göra eleverna till mer företagsamma 

individer (Utbildningsdepartementet, 2009). Både i koppling till entreprenöriellt lärande och 

entreprenöriellt förhållningssätt förekommer begreppet företagssam. Mahieu (2006) citerar 

en definition av begreppet företagsam individ av OECD: 

An enterprising individual has a positive, flexible and adaptable disposition towards change, 

seeing it as normal, and as an opportunity rather than a problem. To see change in this way, 

an enterprising individual has a security borne of self-confidence, and is at ease when dealing 

with insecurity, risks, difficulty, and the unknown. An enterprising individual has the capacity 

to initiate creative ideas, and develop them, either individually or in collaboration with others, 

and see them through into action in a determined manner. An enterprising individual is able, 

even anxious, to take responsibility, and is an effective communicator, negotiator, influencer, 

planner and organiser. An enterprising individual is active, confident and purposeful, not 

passive, uncertain and dependent. (OECD, 1989b, s. 36 se Mahieu, 2006, s. 66) 

Den företagsamma individen framhävs som bland annat kreativ, möjlighetssökande, 

ansvarstagande, och bekväm med förändring och risker. Detta motsvarar hur entreprenören 

beskrivs. Om vi ser till samtliga definitioner ovan så är handlingskraft en vanligt förekommande 

faktor vare sig det handlar om att driva en idé ut på marknaden, driva projekt mot uppsatta 

mål eller leda sitt eget lärande. Handlingskraft blir här en nyckelfaktor vilket rimligtvis även bör 

återfinnas i det entreprenöriella förhållningssättet. Någon bestämd definition av 

entreprenöriellt förhållningssätt finns inte. Regeringen framhäver dock att ett entreprenöriellt 

förhållningssätt förutsätter av att man utvecklar entreprenöriella kompetenser 

(Utbildningsdepartementet, 2009). Utifrån det blir dessa kompetenser del av definitionen för 

entreprenöriellt förhållningssätt. 

1.5 Disposition 

Fortsatt utgörs uppsatsens disposition av avsnitten bakgrund till entreprenörskap i skolan, 

metod, teori, empiri, samt diskussion. I bakgrunden till entreprenörskap beskrivs de viktigaste 

dragen i hur entreprenörskap i skolan trätt i kraft. Under metodavsnittet redogörs vilka 

metoder som använts för den empiriska datainsamlingen och analysen av empirisk data. Under 

teori lyfts huvudsakligen två avhandlingar på området entreprenöriellt lärande och en 

avhandling om den politiska processen för införandet av entreprenörskap i skolan. Under 

avsnittet empiri redogörs resultatet av den empiriska datainsamlingen, samt en analys av detta 

material. I diskussionen binds de olika delarna samman och öppnar för ett resonemang kring 

vilken inverkan entreprenörskap i skolan kan tänkas ha.  
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2 BAKGRUND TILL ENTREPRENÖRSKAP I SKOLAN 

2.1 Skolreformen 

I slutet av 2011 infördes en ny skolreform som bland annat innebär att entreprenörskap ska 

ingå i undervisningen genom hela skolsystemet, från förskola till eftergymnasial utbildning. 

Den nya skolreformen innefattar bland annat nya läroplaner. I läroplanen för grundskolan, 

förskoleklassen och fritidshemmet (Lgr11) står följande rörande främjande av 

entreprenörskap: 

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 självständig som tillsammans med andra. Skolan ska 

därigenom bidra till att eleverna utvecklar ett förhållningssätt som främjar entreprenörskap. 

(Lgr11, s. 9) 

I Strategi för entreprenörskap inom utbildningsområdet (Utbildningsdepartementet, 2009) 

betonas vikten av entreprenörskap för samhällsutvecklingen. Här beskrivs att 

utbildningsväsendet bör bidra till att ungdomar utvecklar kunskaper, kompetenser och 

förhållningssätt för att kunna omsätta sina idéer i något som är värdeskapande för samhället i 

stort. Enligt Regeringen ska entreprenörskap ”löpa som en röd tråd genom hela 

utbildningssystemet.” (Utbildningsdepartementet, 2009). Med det menas att grunden till ett 

entreprenöriellt förhållningssätt bör rotas hos barnen redan i skolans tidiga år genom att 

stimulera deras nyfikenhet, kreativitet, självförtroende och förmåga att fatta beslut. En 

vidareutveckling av entreprenöriella kompetenser som att se möjligheter, ta initiativ och 

omsätta idéer till handling anses bidra till ytterligare fördelar för så väl individen som för 

samhället i stort. Andra entreprenöriella kompetenser som att lösa problem, planera arbete 

och samarbeta anses bidra till att mer framgångsrikt genomgöra sina studier. Regeringen 

menar att utvecklandet av dessa kompetenser ska bidra till att eleverna utvecklar ett 

entreprenöriellt förhållningssätt, vilket gynnar möjligheterna för eleverna att utveckla intresse 

och förmåga i att starta och driva företag (Utbildningsdepartementet, 2009).  

Det står tydligt att entreprenörskap i skolan består av två delar, vilka till stor grad påverkas av 

varandra. För det första är målet med entreprenörskap i skolan att unga människor genom sin 

skolgång ska utveckla ett entreprenöriellt förhållningssätt och därmed äga förutsättningar för 

att kunna starta och driva egna företag. Det i sig anses av regeringen gynna välfärden i 

samhället. För det andra att det entreprenöriella förhållningssättet inte bara gynnar startande 

av nya företag, utan även gynnar individen i andra aspekter som att framgångsrikt klara sina 

studier och bli attraktiv på arbetsmarknaden. Det handlar om nytta för både individen och 

samhället. 

2.2 Bakgrunden till skolreformen 

Diskussioner kring entreprenörskap kopplat till skolundervisning började växa fram inom OECD 

redan under 1980-talet. Mahieu beskriver i sin avhandling Agents of Change and Policies of 

Scale (2006) hur synen på lärande och undervisning i skolan förändrats under de senaste 

årtiondena. Under 1980-talet ledde problemen med ungdomsarbetslösheten till ett fokus på 
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övergången mellan skola och arbete. Diskussionerna rörde anställningsbarhet, och att lärandet 

bör har starkare koppling till arbetsmarknaden. När behoven av arbetskraft skiftade från 

tillverkningsindustrin till servicesektorn förstärktes vikten av att lära nya färdigheter. I 

utvecklingen av utbildning i skolan lades fokus på att eleverna ska lära sig så kallade 

grundläggande färdigheter som efterfrågas på arbetsmarknaden. Det är här man i koppling till 

utbildning började diskutera företagsamhet och färdigheter som främjar företagsamhet. Mot 

slutet av 80-talet lade OECD fram begreppet enterprise education och skolorna förväntas börja 

samarbeta med företag. Det är enligt Mahieu dessa drivkrafter som ligger till grund för lifelong 

learning (livslångt lärande), vilket sammanlänkar utbildning och arbete. Lärande blev en 

central del i lösningen. Under 90-talet hamnar frågan om att motverka arbetslösheten i 

centrum och utbildning fick en allt starkare koppling till ekonomisk politik. Här intog 

entreprenörskap scenen och egenföretagande sågs som lösningen på många problem, utifrån 

synen att det skapar nya arbetstillfällen. Under 2000-talet växte fokus kring individen. 

Individen ska själv påverka sitt eget lärande och sin egen anställningsbarhet, men även kunna 

fungera i ett kollektiv och bidra till att förbättra förhållandena för kollektivet (Mahieu, 2006).  

Enligt EU ska entreprenörskap i skolan vara bidragande i att uppnå livslångt lärande, genom att 

eleverna lär sig ta ansvar och initiativ för det egna lärandet. Livslångt lärande är något som EU 

har inkluderat i vad som kallas flexicurity. 2007 antog Rådet EU:s principer för flexicurity 

bestående av fyra komponenter: flexibla och tillförlitliga bestämmelser, aktiva 

arbetsmarknadsåtgärder, livslångt lärande, samt moderna sociala trygghetssystem. Begreppet 

avser åtgärder som främjar flexibilitet (flexibility) och trygghet (security), och handlar om att 

öka anpassningsförmågan, sysselsättningen och den sociala sammanhållningen (Europeiska 

kommissionen, 2010b). EU anser att flexicurity är en nyckel till att göra det möjligt för 

människor att förbättra sin kompetens och anpassa sig till nya förutsättningar. Med grund i att 

arbetslösheten ökat och utbildningsnivån är låg menar EU att en del i arbetet att uppnå en 

ekonomisk stabilitet och bättre välfärd är att de Europeiska medborgarna kan hantera 

förändringar och anpassa sig efter förändrade förutsättningar på arbetsmarknaden 

(Europeiska kommissionen, 2010a, s. 19). 

2006 antog Europaparlamentet en europeisk referensram för nyckelkompetenser för livslångt 

lärande. Referensramen innefattar åtta nyckelkompetenser: 

 Kommunikation på modersmålet 

 Kommunikation på främmande språk 

 Matematiskt kunnande och grundläggande vetenskaplig och teknik kompetens 

 Digital kompetens 

 Lära att lära 

 Social och medborgerlig kompetens 

 Initiativförmåga och företagaranda 

 Kulturell medvetenhet och kulturella uttrycksformer (Europeiska kommissionen, 2007) 

Europeiska kommissionen definierar nyckelkompetens på följande sätt: ”Nyckelkompetens är 

den kompetens som alla individer behöver för personlig utveckling och utveckling, aktivt 

medborgarskap, social integration och sysselsättning” (Europeiska kommissionen, 2007, s. 3). 

Nyckelkompetenserna är framtagna som ett ramverk för EU:s medlemsländer med syfte att ge 
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alla europeiska medborgare förutsättningar att flexibelt kunna anpassa sig till sociala och 

kulturella förändringar i samhället. I ett av de fyra huvudsakliga syften med referensramen 

framgår att den ska stödja arbetet med att utveckla nyckelkompetenser, dels som rustar 

ungdomar för vuxenlivet och dels för vuxna att vidareutvecklas under hela livet (Europeiska 

kommissionen, 2007). Det livslånga lärandet handlar om att utveckla grunden till dessa 

nyckelkompetenser under skolgången och sedan fortsätta utveckla dessa hela livet. 

Europa 2020 är en strategi för återhämtning från den senaste ekonomiska krisen. Den har sitt 

fokus på ekonomi, men inom ramarna för det inkluderas bland annat åtgärder som rör en 

kvalitetshöjning av skola och utbildning, samt ett fokus på entreprenörskap och företagande 

(Europeiska kommissionen, 2010a). Livslångt lärande ska enligt Europeiska kommissionen 

bidra till att människor förbättrar sina kompetenser och har möjlighet att utvecklas för att få 

fler och bättre möjligheter att röra sig på arbetsmarknaden. För att nå en ökad produktivitet, 

konkurrenskraft och ekonomisk tillväxt, och därigenom ökad sysselsättning behövs 

investeringar i utbildningssystemen för att utveckla den kompetens hos befolkningen som 

behövs på arbetsmarknaden (Europeiska kommissionen, 2010b). Främjande av 

entreprenörskap kan enligt Europeiska kommissionen användas för att bland annat skapa nya 

arbetstillfällen och att öka sysselsättningsgraden. Utbildningssystemet bör lägga grunden för 

entreprenörskap och se till att eleverna får de kunskaper och färdigheter som krävs för att 

starta och driva eget företag (Europeiska kommissionen, 2010b). För att utbildningsystemet 

ska kunna bidra med att ge de kunskaper och färdigheter som behövs för företagade samt för 

att gynna livslångt lärande har läroplanerna anpassats och baseras på de europeiska 

nyckelkompetenserna för livslångt lärande (Europeiska kommissionen, 2010b). 

2.3 Entreprenöriella kompetenser 

Författarna Peterson & Westlund skrev 2007 boken Så tänds eldsjälar på uppdrag av NUTEK*, 

som en del i ett entreprenörskapsprogram med syfte att öka kunskapen om och intresset för 

entreprenörskap inom utbildningssystemet. Boken ger en översikt över 22 kompetenser som 

ska utvecklas hos eleverna genom entreprenöriellt lärande, och som ska göra eleverna mer 

företagsamma. Boken är i huvudsak skriven som ett stöd för lärare i gymnasiet, men kan även 

användas i högstadiet. Enligt författarna bidrar entreprenöriellt lärande till att utveckla 

kompetenser som främjar entreprenörskapsanda hos eleverna. Entreprenörskapsandan är 

viktig för det individuella beslutsfattandet, egna val och avgränsningar, självständighet och 

ansvarstagande, vilka är avgörande förmågor för att hantera möjligheter och förändring. De 22 

kompetenserna bör enligt författarna i första hand inte utvecklas för att utbilda framtida 

företagare, utan för att utveckla eleverna till att bli ansvarstagande individer och främja ökad 

motivation och framtidstro. Med det kan eleverna senare i livet uppnå personlig framgång så 

väl som bidra till samhällets utveckling. De 22 kompetenserna utgör även kompetenser som i 

dagsläget efterfrågas på arbetsmarknaden. Genom att utveckla dessa kompetenser hos 

eleverna förbereder man dem för ett framtida yrkesliv. Kompetenserna grupperas av 

författarna i tre huvudområden: 1) Personligt ledarskap och självkunskap som handlar om 

individens inre livsvärld och som utgör grunden för de två andra områdena, 2) Ta-sig-

                                                           
* NUTEK (numer Tillväxtverket) är en nationell myndighet som arbetar med tillväxt för företag och regioner med fokus på hållbar 
tillväxt. För mer information se http://www.tillvaxtverket.se. 
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församhet som handlar om att agera och förverkliga sina idéer, 3) Förändringskompetens och 

lärande som handlar om individens förmåga att lära och hantera förändring. Enligt författarna 

behövs samtliga av dessa delar för att framgångsrikt utveckla entreprenörskapsanda (Peterson 

& Westlund, 2007).  
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3 METOD 

Denna kvalitativa studie har gjorts med ett induktivt angreppssätt. Ett induktivt angreppssätt 

innebär ett förhållningsätt mellan teori och praktik där man formar en teori utifrån insamlad 

data. Angreppssättet sammankopplas ofta med kvalitativ forskning. Motsatsen är det 

deduktiva angreppssättet som innebär att testa en teori, i form av en hypotes, mot data man 

samlar in. Det deduktiva angreppssättet sammankopplas ofta med kvantitativ forskning. Enligt 

Bryman (2011) är kopplingen mellan den induktiva ansatsen och kvalitativ forskning inte 

självklar och entydig. Han menar att det induktiva angreppssättet innehåller inslag av 

deduktion på samma sätt som ett deduktivt angreppssätt kan innehålla inslag av induktion. 

Bryman menar att det är viktigt att vara medveten om detta, och anger att det är bättre att se 

induktiva och deduktiva strategier som tendenser (Bryman, 2011). Denna studie har 

huvudsakligen ett induktivt angreppssätt då undersökandet av elevernas uppfattningar är av 

utforskande karaktär och inte baseras på någon föreliggande teori. Studien har dock inslag av 

deduktion i att det empiriska resultatet jämförs med tidigare forskning på området och 

regeringens dokument rörande entreprenöriella kompetenser, entreprenöriellt 

förhållningssätt och entreprenöriellt lärande. 

Datainsamlingen har gjorts utifrån ett tolkningsperspektiv. Bryman (2011) beskriver att det är 

ett synsätt som bygger på att förstå och tolka. Han betonar att samhällsvetenskapens 

studieobjekt skiljer sig från naturvetenskapens. Det uppkom därför ett behov att ta fram ett 

perspektiv som bättre kunde stödja den samhällsvetenskapliga forskningen med sitt fokus på 

att studera människor i den sociala verkligheten (Bryman, 2011). Eftersom denna studie 

eftersträvar att lyfta fram och studera elevernas uppfattningar av entreprenöriella 

kompetenser innebär det tolkande perspektivet en möjlighet till en djupare förståelse för hur 

eleverna tänker och associerar kring dessa. 

Studies sökande efter elevers upplevelse av entreprenöriella kompetenser har inspirerats av 

ett fenomenografiskt förhållningssätt. Kroksmark beskriver att fenomenografi huvudsakligen 

är en forskningsmetodisk ansats som har sitt fokus på att beskriva hur människor upplever och 

tolkar fenomen. Det är en ansats som primärt används av forskare inom pedagogisk och 

didaktiskt forskning (Kroksmark, 2007). För att förklara fenomenografins utgångspunkt 

beskriver Marton två skilda perspektiv inom psykologin: Första ordningens perspektiv (first-

order perspective) och andra ordningens perspektiv (second-order perspective), där första 

ordningens perspektiv handlar om att beskriva olika aspekter av verkligheten och andra 

ordningens perspektiv handlar om att beskriva människors uppfattning av olika aspekter av 

verkligheten (Marton, 1981). Eftersom fenomenografin eftersträvar att beskriva hur människor 

upplever världen så riktar den in sig på den andra ordningens perspektiv. Då detta inte är en 

studie av ett fenomen är det inte rimligt att göra en fenomenografisk studie. Vi har dock 

anslutit oss till det fenomenografiska förhållningssättet med sitt fokus på den andra 

ordningens perspektiv, eftersom vi studerar elevers uppfattninar av entreprenöriella 

kompetenser. Sökandet efter variationer i uppfattningar är enligt Dahlgren & Johansson 

fenomenografins främsta mål. Fenomenografin utgår från att människor uppfattar aspekter av 

verkligheten på olika sätt (Dahlgren & Johansson, 2009), samt att det finns ett begränsat antal 

kvalitativt skilda sätt på vilka dessa kan upplevas (Dahlgren & Johansson, 2009; Marton, 1981). 
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Genom att hitta dessa variationer kan skillnader och likheter i elevernas uppfattningar 

identifieras och jämföras, såväl mellan individerna som mellan skolorna. 

3.1 Datainsamling 

Den empiriska datainsamlingen består av kvalitativa intervjuer med totalt sex elever i nionde 

klass. Intervjuerna har gjorts på två olika skolor, med tre intervjuer på vardera skola. Båda 

skolorna är belägna i samma ort men skiljer sig rörande implementering av entreprenörskap i 

undervisningen. Den ena skolan har sedan cirka tre år tillbaka arbetat med att integrera 

entreprenörskap i undervisningen, medan den andra skolan nyligen har börjat försöka förstå 

hur de ska göra det. Syftet med att titta närmare på elevers uppfattning i två skolor med olika 

bakgrund är för att se om skillnaden i erfarenheten rörande entreprenörskap i undervisningen 

visar några skillnader i hur eleverna upplever entreprenöriella kompetenser. 

3.1.1 Observationer 
Observationer på cirka en timme genomfördes på vardera skola innan intervjuerna. Avsikten 

med observationerna var inte att använda dem som empiriskt material, utan för att nå en 

fördjupad förståelse för eleverna. Enligt Bryman är det bra att bekanta sig med den miljö som 

individerna man studerar befinner sig i. Det underlättar tolkning av och förståelse för vad den 

intervjuade berättar (Bryman, 2011). För denna studie innebar det en möjlighet att dels se ett 

exempel på hur undervisningen går till på respektive skola, och hur eleverna arbetar och 

kommunicerar med varandra. Denna inblick ger en förståelse för eleverna som kan användas 

för att under intervjuerna möta eleverna med ett språk som är anpassat efter deras sätt att 

kommunicera. Kvale (1997) beskriver att intervjuaren måste skapa en atmosfär som inger 

trygghet hos den intervjuade, för att denne ska känna sig bekväm med att tala fritt. 

Observationerna genomfördes innan intervjuerna på respektive skola för att få en chans att 

träffa eleverna och etablera en första kontakt. Detta gav möjlighet att tala med eleverna innan 

och avdramatisera intervjuerna. 

3.1.2 Intervjuer 
För att komma åt elevernas uppfattning av entreprenöriella kompetenser behövs en öppen 

form av intervju där eleven kan tala fritt efter dennes intresse och associationer. Detta för att 

inte begränsa eleverna. Bryman (2011) skriver att man i en ostrukturerad intervju kanske bara 

ställer en inledande fråga och sedan låter intervjupersonen associera fritt. Intervjuaren kan 

under tiden ställa följdfrågor utifrån, för studien, intressanta saker som intervjupersonen tar 

upp (Bryman, 2011). I denna studie har intervjuerna genomförts med stöd av ordkort. Eleverna 

har fått tala fritt om orden på korten, samt hur de relaterar till och associerar kring orden. 

Följdfrågor ställdes som respons på det intervjupersonerna berättat i syfte att få eleven att 

utveckla sina resonemang. I grunden är denna form av intervju av ostrukturerad karaktär, 

eftersom eleverna tillåtits associera fritt. Ordkorten ger intervjun en viss grad av struktur. 

Detta för att underlätta jämförelse mellan elevernas beskrivningar. Bryman (2011) skriver om 

olika orsaker som kan påverka om en forskare väljer att använda ostrukturerade eller 

semistrukturerade intervjuer. Bland annat anger han att en forskare tenderar att välja 

semistrukturerade intervjuer om denne studerar flera fall för jämförelse, eller om studien 

genomförs med ett tydligt fokus och med ett tydligt definierat område eller tema (Bryman, 

2011). Denna studie har ett utforskande tillvägagångssätt i sökandet efter elevernas 
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uppfattningar, men har samtidigt ett fokus på entreprenöriella kompetenser. Detta gör att det 

finns ett behov att på något sätt avgränsa temat för intervjun för att få tillräckligt fokuserad 

och djupgående data med hög relevans för studien. Ordkorten utgör en låg form av styrning 

som gör att eleverna begränsas till att tala om just entreprenöriella kompetenser, men de ger 

ändå stor frihet för eleven att tala om det denne vill, vilket möjliggör en djupare inblick i hur 

intervjupersonen uppfattar, tolkar och relaterar till kompetenserna. 

Orden vi använde oss av under intervjuerna var: Ansvar, Drivkraft, Initiativ, Kreativ, Ledarskap, 

Motivation, Nytänktande, Problemlösning, Samarbete och Självkänsla. Orden är främst 

hämtade från de 22 kompetenserna som Peterson & Westlund (2007) beskriver i boken Så 

tänds eldsjälar. Eftersom studien avser jämföra det empiriska resultatet mot regeringens syn 

på entreprenöriella kompetenser behövs en utgångspunkt för regeringens förhållningssätt till 

dessa. Då boken Så tänds eldsjälar är framtagen genom NUTEK, på uppdrag av regeringen, som 

en handbok i hur man ska främja entreprenöriella kompetenser hos elever utgör denna 

utgångspunkt för kompetenserna till intervjuns ordkort. Samtliga 22 kompetenser 

inkluderades inte dels på grund av att de är för många och skulle ha bidragit till förvirring hos 

eleverna, och dels för att vissa av dem inte var möjliga att formulera om till ett enda ord. Att 

använda enskilda ord i stället för fraser ger möjligheter till mer öppen tolkning. Till exempel 

kommer ordkortet Samarbete från Peterson & Westlunds Nätverkskompetens, ordkortet 

Problemlösning kommer av kompetensen Lösningsorienterat tänkande. Kompetenserna som 

använts till ordkorten har reducerats till ett enda ord, som i vissa fall omformulerats i syfte att 

påverka associationerna hos eleverna. Till exempel valdes ordformen Kreativ i stället för 

Kreativitet, för att Kreativ anknyter till ”att vara kreativ” och med det ville vi få eleven att 

automatiskt associera till den egna kreativiteten. Ett annat exempel är att ordformen Ansvar 

valdes i stället för Ansvarstagande, även det för att påverka eleverna att associera till det egna 

ansvaret.  

Eftersom intervjuformen med ordkort var något som utformades specifikt för denna studie 

fanns ett behov att först testa dem. Detta dels för att se om det gav relevant information, och 

dels för att ta reda på om eleverna var bekväma med den formen. Två testintervjuer på cirka 

sju minuter vardera genomfördes på två gymnasieelever som gick första året. Valet att testa 

intervjuformen på gymnasielever i stället för niondeklassare i grundskolan gjordes främst 

utifrån tidsaspekt. Det var bråttom att testa intervjuformen och den nära tillgången till 

gymnasieskolor gynnade ett snabbt test. Eftersom testet gjordes under höstterminen då 

eleverna vi intervjuade var på sin första termin i gymnasiet är avståndet erfarenhetsmässigt 

inte så långt från den avsedda målgruppen för intervjuerna, niondeklassare i grundskolan. 

Testet visade att ordkorten fungerade som avsett och gav respondenterna utrymme att 

associera fritt och själv styra innehållet. Eleverna som intervjuades i testet uppskattade att ha 

korten framför sig. 

3.1.3 Urval 
Vid urval av skolor övervägdes till en början på att välja skolor från olika län. Det på grund av 

en föreställning om att skolor inom samma län kan ha liknande sätt att arbeta, och att välja 

geografiskt skilda skolor skulle ge en större skillnad. Under sökandet efter skolor upptäckte vi 

att det inte behövdes. Skillnaderna i hur långt man kommit med att implementera 

entreprenörskap i undervisningen visade sig vara stora även mellan olika skolor i samma ort. 
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Många projekt i att arbeta med entreprenörskap i skolan har varit mycket lokala och slutna till 

endast en skola. Beslutet togs då att genomföra intervjuerna på två skolor från samma ort. 

Den ena skolan har medvetet arbetat med entreprenörskap sedan cirka tre år tillbaka, och den 

andra skolan har ännu inte börjat arbeta med entreprenörskap i undervisningen. Urvalet av 

elever till intervjuerna var planerad att göras genom att först få underskrifter från dem som 

ville delta och sedan slumpmässigt välja tre från varje skola. I praktiken blev det dock 

annorlunda då endast tre elever från vardera skola ställde upp. 

3.2 Bearbetning av empirisk data 

Ordkorten som användes under intervjuerna hade som syfte att fokusera intervjuerna kring 

entreprenöriella kompetenser. På grund av det utgör ordkorten teman som kan användas för 

att strukturera data under analysen. Därför lämpar sig tematisk analys för bearbetningen av 

undersökningens empiriska data. Hjerm & Lindgren (2010) beskriver att man vid 

tematiseringen av data utgår från de koder man först skapat i kodningsfasen och skapar sedan 

teman utifrån koderna, och vidare teman av teman i en hierarki. En problematik med att 

ordkorten utgör fördefinierade teman kan vara att vi under kodningen styrs av hur våra egna 

definitioner av orden. Hjerm & Lindgren (2010) beskriver att en kodning på djupet kan vara 

fördelaktig för att undvika att styras av tidigare föreställningar. Författarna beskriver att man 

genom kodning på djupet arbetar med att i stort sett koda data rad för rad och menar att man 

då tvingas fokusera på vad som faktiskt står. Författarna påpekar dock att risken med rad för 

rad kodningen är att den kan leda till en allt för närgången kodning och att man då glömmer 

att vara kritisk. (Hjerm & Lindgren, 2010). En kodning på djupet skulle alltså kunna motverka 

risken för att styras och begränsas av fördefinierade teman. Hjerm & Lindgren (2010) beskriver 

även kodning på bredden som ett alternativ, där kodningen genomförs på större passager och i 

flera omgångar för att gradvis förfina koderna. De båda metoderna skiljer sig men kan med 

fördel kombineras. Författarna menar att tillvägagångssättet bör anpassas efter materialet för 

att få ut det som behövs för den aktuella studien (Hjerm & Lindgren, 2010). För denna studie 

är en kombination av dessa lämplig. Kodning på bredden ger möjlighet att selektivt välja ut det 

som är relevant och kodning på djupet ger närhet till materialet och distans till egna 

uppfattningar av teman. Kodningen kan då göras på mindre passager, en till två meningar åt 

gången, med en djupkodning av varje passage. Valet att selektivt välja ut passager grundar sig i 

att materialet från intervjuerna till stora delar är osammanhängande och av låg vikt för 

studien. Till exempel förkommer stycken som till merpart består av tvekanden, halva ord och 

meningar, samt ett stort antal humanden och ord som ”asså” och ”liksom”. Dessa 

osammanhängande och otydliga delar är av låg relevans för studien i att de inte förmedlar 

något som tydligt kan användas i en analys av tendenser till entreprenöriellt förhållningssätt.  

Eftersom denna studie vare sig avser analysera språk eller bakomliggande psykologiska 

aspekter av elevernas svar valdes dessa osammanhängande delar bort. 

Under bearbetningen av materialet från intervjuerna behölls elevernas exakta uttalanden, 

utan redigering. Även om en omskrivning av elevernas uttalanden till en grammatiskt korrekt 

svenska skulle underlätta läsningen så finns risken att omedvetet bygga in egna tolkningar och 

värderingar genom en sådan omskrivning. Då studien söker synliggöra elevernas uppfattningar 

har valet gjorts att inte redigera deras uttalanden. Därav återges elevernas uttalanden även 

under resultatredogörelsen till stor del genom oredigerade citat.  
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Materialet från intervjuerna hade på grund av 

ordkorten en relativt tydlig uppdelning mellan 

orden och kodningen gjordes inom respektive ord. 

Orden utgjorde därför huvudteman. Vidare 

tematiserades koderna inom respektive 

huvudtema, vilket resulterade i att olika 

underteman (i denna studie benämnda som 

kategorier) bildades under de olika orden. 

Kodningen strukturerades på så sätt efter teman 

men materialet styrde koderna och kategorierna. 

Detta gav en god struktur för jämförelse, både 

mellan eleverna och mellan skolorna. 

3.3 Etiska aspekter 

Bryman(2011) skriver att man i forskning måste förebygga eventuell skada hos 

intervjudeltagarna. Med det menas bland annat att känslig information som framkommer 

under intervjun inte ska kunna anknytas till intervjupersonen, så att denne lider någon skada 

(Bryman, 2011). Denna studie behandlar inte ett ämne som är känsligt i sig, men information 

som kan ses som känslig kan ändå framkomma under intervjuerna. Detta är en risk eftersom 

elever i nionde klass kan vara förhastade och oförsiktiga med sina uttalanden. Eftersom denna 

studie inte avser lyfta fram en specifik skolkontext är elevernas och skolornas identiteter inte 

relevanta, och namn har därför utelämnats. En annan anledning till att utelämna elevernas 

namn är att vetskapen om att deras namn inte förekommer i uppsatsen kan få eleverna att 

känna sig tryggare och de kan då bli mer bekväma i att tala fritt. Uteslutandet av namn på 

skolorna gynnar på samma sätt viljan hos skolorna att delta. I redogörelsen av resultatet anges 

eleverna och skolorna med koder i form av ”Skola A” och ”Skola B” för skolorna och ”A1”, ”A2” 

och ”A3” samt ”B1”, ”B2” och ”B3” för eleverna. Ord och utryck som utgör namn på platser 

och individer eller annat som kan identifieras och kopplas till eleverna och skolorna har också 

uteslutits. 

Rörande etiska riktlinjer för forskning skriver Kvale (1997) och Bryman (2011) att 

samtyckeskravet är viktigt att förhålla sig till. Det innebär att varje deltagare ska lämna sitt 

samtycke till att materialet från intervjun får användas så som avsett av forskaren. Detta 

förutsätter att intervjudeltagaren i samband med intervjun ges fullständig information om 

undersökningens syfte, samt hur materialet kommer att användas (Kvale, 1997; Bryman, 

2011). Inför intervjuerna informerades eleverna om att det rörde ett examensarbete på 

högskolan som handlar om undervisning och lärande i skolan. De fick veta att deras namn inte 

skulle förekomma i uppsatsen, samt att intervjun skulle spelas in. Eleverna fick muntligt 

godkänna sitt deltagande, samt att inspelning fick göras.  

  

Figur 1 - Förhållande mellan Tema, kategori och kod 
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4 TEORI 

4.1 Entreprenörskap 

Entreprenörskapet har sina rötter inom nationalekonomin med stort fokus på entreprenörens 

funktion på marknaden. Landström (2005) beskriver entreprenörskapets utveckling genom 

historien utifrån fem entreprenöriella funktioner: 1) entreprenören som risktagare, 2) 

entreprenören som kapitalist, 3) entreprenören som innovatör, 4) entreprenören som alert 

möjlighetssökare, samt 5) entreprenören som koordinator av begränsade resurser. Vartefter 

entreprenörskapet växt fram har fokus skiftat mellan dessa. Landström (2005) lyfter fram två 

dominerande synsätt. Det ena är Josef Schumpeters syn på entreprenören som innovatör. En 

individ som bryter mönster och skapar förändringar på marknaden. Det andra synsättet 

framhäver entreprenören som en skapare av organisationer och affärsverksamheter. Det är en 

individ som utnyttjar imperfektioner och leder marknaden närmare jämvikt. Enligt Landström 

(2005) är entreprenörskapet komplext, vilket försvårar en enhetlig definition. Han menar att 

definitionerna är kontextuellt beroende och att varje område har sin egen definition 

(Landström, 2005). Denna komplexitet gör det svårt att forma en definition av begreppet för 

skolkontexten. 

Efter andra världskriget rörde sig entreprenörskapsforskningen över till den 

beteendevetenskapliga forskningen. Fokus skiftade då från entreprenörens agerande på 

marknaden till vem entreprenören är. Inom beteendevetenskapen ville man identifiera 

egenskaper som utmärker entreprenören, för att kunna skilja dem från icke entreprenörer 

(Landström, 2005). Gartner kritiserar sökandet efter egenskaperna som utmärker 

entreprenören. I sin artikel ”Who is an Entrepreneur?” Is the wrong question tar Gartner (1988) 

bland annat upp att man genom forskningen kring vem entreprenören är inte lyckats 

identifiera specifika egenskaper som utmärker entreprenören. Han betonar att entreprenörer 

inte utgör en homogen grupp som kan särskiljas från icke entreprenörer. Det ofruktsamma 

sökandet efter entreprenörens egenskaper tyder enligt Gartner på att fokus borde läggas på 

vad entreprenören gör, i stället för vem denne är. Vidare beskriver Gartner entreprenörskapet 

som tillfälligt. Med det menar han att entreprenör är en roll som en individ tar för att skapa 

organisationer, och att individens roll sedan skiftar vartefter organisationen går igenom olika 

faser (Gartner, 1988).  

Även om sökandet efter entreprenörens egenskaper har kritiserats anser Landström (2005) att 

det bidragit till en ökad förståelse för vad som påverkar en individ till att vara entreprenöriell. 

Landström redogör för tre exempel på egenskaper som vanligen förknippas med 

entreprenören: högt prestationsbehov, måttlig riskbenägenhet samt intern ”locus of control”. 

Det sistnämnda är ett utryck som författaren i grova drag beskriver som uppfattning av 

kontroll över situationen, vilket anknyts till självtillit (Landström, 2005). Genom forskningen 

har man således identifierat egenskaper som passar in på en entreprenör, men samtidigt 

konstaterat att entreprenörer inte är homogena och tydligt särskiljbara från icke 

entreprenörer. Landström (2005) beskriver att fokus på att endast studera en organisation åt 

gången inom entreprenörskapsforskningen inte är fullt så givande som man skulle kunna tro. I 

dagsläget kan man se att det finns olika typer av entreprenörer. Alla entreprenörer startar inte 

bara ett företag under sitt liv, utan att vissa startar och driver flera företag parallellt och att 
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andra startar det ena företaget efter det andra i en seriell följd. Utifrån det skriver Landström 

(2005) att den enskilda organisationen är ett olämpligt studieobjekt för att nå en förståelse för 

entreprenörskap, och att det är individen som statar dessa företag som borde studeras. 

Hamrefors (2002) skriver om entreprenörskap som något vi alla bär på, i mer eller mindre 

utsträckning, och att entreprenörskapets framträdande hos en individ är situationsbetingat. 

Han beskriver två situationsbundna faktorer som påverkar och gynnar entreprenörskapet: 

ordning respektive variabilitet. Han menar att en organisation måste innehålla båda faktorer 

för att entreprenörskap ska frodas. Författaren utrycker en egen tanke om att det även kan gå 

att applicera på undervisning, vilket han exemplifierar med en egen erfarenhet där han var 

med och utvecklade en organisation för utbildning i entreprenörskap som var utformad efter 

de två faktorerna ordning och variabilitet (Hamrefors, 2002). Utifrån det har alltså alla 

möjlighet att utveckla entreprenörskap, förutsatt att rätt förutsättningar finns. Landström 

(2005) tar upp det fria valet och att beteendet att starta ett företag är beroende av individens 

intension att göra det, där intension avser individens intresse och vilja att utföra en handling 

(Landström, 2005). Så även om de yttre förutsättningarna finns är det upp till individen om 

denne vill bli entreprenör eller inte. 

4.2 Ledarskap 

Carlsson & Nilsson (1999) skriver om det mogna ledarskapet och menar att man är ledare i 

kraft av sin person. Med det menas att du äger ett förhållningssätt som gör att andra 

accepterar dig som ledare. Att vara ledare innebär även att vara ledare för sitt eget liv, vilket 

handlar om en medvetenhet och ett ansvar för sina val. Som ledare bär man ansvar för så väl 

sig själv som för andra, och man agerar förebild för andra genom sitt sätt att vara och sitt sätt 

att handla (Carlsson & Nilsson, 1999). Lind Nilsson & Gustavsson (2007) skriver om 

ledarskapets inre och yttre. Ledarskapet handlar i huvudsak om relation till andra människor. 

Vem ledaren är har betydelse för dennes relationer till andra människor. Författarna anser att 

ledarskapet har en insida, det vill säga människan i ledarrollen, som är lika viktig som utsidan 

av ledarskapet. Enigt dem är kunskapen om och förståelsen för sig själv nyckeln till att förstå 

andra, vilket möjliggör att leda andra (Lind Nilsson & Gustafsson, 2007). 

Stensmo (1997) skriver om lärarens ledarskap i klassrummet. Han beskriver en studie av 

klassrummet som arbetsplats och tar upp ”den dolda läroplanen” vilken handlar om att 

eleverna inte bara lär sig de ämnen som undervisas i skolan utan även, mer eller mindre 

medvetet, om det sociala livets villkor. Stensmo beskriver att studien fann ett antal 

återkommande situationer som fostrar eleverna till bestämda beteendemönster. Dessa 

situationer kategoriseras under tre huvudrubriker: myller, bedömning och makt. Myller 

handlar om sociala villkor i klassrummet och fostrar en social kompetens. Bedömning handlar 

om dold bedömning av elevens agerande som fostrar eleven i att följa vissa beteendemönster 

för att godkännas. Makt handlar om att läraren är en auktoritet i klassrummet som stärks av 

dennes rätta att bestämma över uppgifter och aktiviteter, samt uppgiften att värdera eleverna. 

Den dolda läroplanens syfte är att förbereda eleverna för arbetslivet genom att fostra dem i 

beteenden som är önskvärda och lämpliga för det framtida yrkeslivet (Stensmo, 1997). 
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4.3 Entreprenöriellt lärande 

Entreprenöriellt lärande är ett svårdefinierat begrepp, vilket grundar sig i att det är 

sammanknutet med det mycket komplexa begreppet entreprenörskap. Synen på lärande har 

förändrats och i läroplanerna framgår att eleven nu förväntas ta mer ansvar för sitt eget 

lärande än tidigare (Leffler, 2006). Införandet av entreprenörskap i skolan och ett ökat fokus 

på att eleven ska ta större ansvar för sitt lärande gav behov för en lärandeform som kunde ge 

just det. Entreprenöriellt lärande är en lärandeform som likt problembaserat lärande handlar 

om att genom en process lösa ett problem. Skillnaden är att entreprenöriellt lärande innebär 

att eleven bär ansvaret att styra processen, jämfört med problembaserat lärande där läraren 

styr processen (Otterborg, 2011). Enligt Peterson & Westlund (2007) handlar entreprenöriellt 

lärande om att stötta eleven till att ta mer ansvar för sitt eget lärande. Genom att utmana 

eleverna med verkliga situationer kan de få möjlighet att lära sig utifrån egna erfarenheter. 

Författarna menar att eleverna genom det kommer att börja ta sig själva på större allvar. Det 

entreprenöriella lärandet kan inte ge optimal effekt genom att endast arbeta med det vid ett 

fåtal tillfällen, utan att det måste integreras i det vardagliga lärandet (Peterson & Westlund, 

2007).  

Det finns i dagsläget inte så mycket forskning på området som fokuserar på eleverna och vilka 

effekter entreprenörskap i skolan och entreprenöriellt lärande har på eleverna. Huvuddelen av 

den forskning som gjorts inom entreprenöriellt lärande har fokus på didaktik och pedagogik. 

Den forskning som haft större fokus på eleverna har primärt rört elever i gymnasiet.  

4.3.1 Eva Leffler 
En av dem som tar täten i forskningen om entreprenöriellt lärande är Eva Leffler. I sin 

avhandling Företagsamma elever – Diskurser kring entreprenörskap och företagsamhet i skolan 

(2006) problematiserar hon kring vad företeelsen entreprenörskap och företagande i skolan 

innebär. Studien består av två delar där den ena innefattar analyser av texter om 

entreprenörskap och företagande i skolan. Den andra delen behandlar texter om 

entreprenörskap i skolan, samt egen empirisk datainsamling från skolor som ingått i ett 

skolprojekt som drivits i Västerbottens län. 

I den första delen lyfter Leffler fram hur synen på lärandet utvecklats i läroplanerna genom 

åren. Hon beskriver att det i samtliga läroplaner talas om det aktiva barnet men att en 

utveckling skett där den tidigare vaga synen vad som menas med det i senare läroplaner får en 

tydligare beskrivning. Det aktiva barnet handlar om aktivt deltagande i undervisningens 

innehåll och form.  Synen på elevens ansvar för det egna lärandet har förändrats och eleven 

förväntas nu ta mer ansvar för sitt eget lärande än tidigare. Kommunikationen mellan lärare 

och elev har gått från envägskommunikation där läraren förmedlar kunskapen till 

tvåvägskommunikation där eleven aktivt deltar i planering, genomförande och utvärdering av 

utbildningen. Därmed har lärarens roll förändrats från att förmedla kunskap till att handleda 

elevens ärande. Leffler betonar även en decentralisering i styrning som givit skolorna större 

möjlighet att själva styra hur de ska arbeta för att eleverna ska uppnå lärandemålen.  

I den andra delen lyfter Leffler fram en för lärarna upplevd paradox. Att de måste arbeta med 

att låta eleverna vara mer delaktiga i sitt eget lärande, samtidigt som de måste redovisa att 

eleverna uppnår kunskapsmålen. Elevinflytandet har enligt Leffler inte kommit att omfatta 
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undervisningens innehåll. Detta grundar sig i en osäkerhet hos lärarna i hur de kan arbeta med 

elevinflytande så att de uppnår skollagens regleringar om elevens rätt till inflytande. Hur lärare 

och skolor ska arbeta med att öka elevernas ansvar till det egna lärandet är otydligt och de 

uppvisar inte någon större framgång i att åstadkomma detta. Bland annat när det rör ansvar så 

finns inga strategier för hur man ska arbeta med det och det verkar som att lärarna tar 

elevernas ansvar för givet. Maktförskjutningen från lärare till elev som innebär att eleven 

tilldelas större ansvar till sitt eget lärande kommer bland annat att innebära en annan form av 

kontroll. Läraren blir här mer utav ett stöd för eleven och ska inta ett förhållningssätt där 

eleverna fostras till entreprenörer, och läraren behöver då förändras till att bli entreprenör. 

Detta ska betraktas om en lärande livsstil som ska prägla all undervisning. 

Leffler diskuterar problematiken med att det är svårt att applicera entreprenörskap på 

skolundervisningen delvis på grund av att begreppet entreprenörskap i sig inte har någon 

entydig definition. Det har lämnats öppet åt skolorna att själva välja hur de ska arbeta med 

entreprenörskap i undervisningen, utifrån skolans egna förutsättningar. Den friheten har 

orsakat till en del förvirring och otrygghet vilket i sin tur lett till att skolorna inte vetat vad de 

ska fokusera på. Begreppet entreprenörskap har därav fått olika betydelser i olika 

skolkontexter och olika skolor har därmed olika strategier. Leffler beskriver att de skolor hon 

studerat har visat på olika vinklingar i sin implementering av entreprenörskap i undervisningen 

där vissa väljer att fokusera på företagande, medan andra tar avstånd från det till fördel för 

den inre företagsamheten. 

4.3.2 Annica Otterborg 
Otterborg har in sin avhandling Entreprenöriellt lärande – Gymnasieelevers skilda sätt att 

uppfatta entreprenöriellt lärande (2011) studerat hur elever i gymnasiet uppfattar och förstår 

entreprenöriellt lärande. Med ett fenomenografiskt förhållningssätt har hon undersökt på vilka 

kvalitativt skilda sätt eleverna uppfattar entreprenöriellt lärande. Ambitionen är även att 

utreda om entreprenöriellt lärande är något nytt, eller om det är en redan existerande 

lärandeform som fått ett nytt namn. 

Otterborg belyser en problematik med skolans förhållningssätt till utbildning. Strikta scheman 

och arbete efter instruktioner ger inte kompetenser som matchar det näringslivet i dagsläget 

efterfrågar. Förändringar har skett i näringslivet som utbildningssystemet inte anpasstats efter. 

Otterborg anser att de lärandemål som ställs på eleverna kan vara ett hinder för 

entreprenöriellt lärande och menar att elevernas egna förmåga att formulera mål försummas. 

Hon beskriver att eleven i entreprenöriellt lärande ska kunna ta ansvar för att själv formulera 

målen och sedan i diskussion med handledaren eventuellt justera dem. Otterborg menar att 

denna delaktighet är en viktig del av entreprenöriellt lärande. Hon betonar att en övertygelse 

hos eleven att denne kan klara sig utan hjälp leder till att denne i större grad tar ansvar för 

uppgiften. 

Otterborg lyfter begreppen lära ut och lära fram. Lära ut kopplar hon till att läraren har 

kontroll över lärandesituationen och styr vad eleven ska lära sig, medan lära fram kopplas till 

att eleven är delaktig i att styra vad denna ska lära sig. Otterborg knyter an begreppet lära 

fram till resultatet av hennes egen studie och menar att eleverna hon studerat lär fram 

entreprenöriella förmågor genom att de i skolan arbetar med entreprenöriellt lärande. 
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Rörande entreprenöriellt lärande som arbetsform beskriver hon att det liknar problembaserat 

lärande. Likheterna ligger i att genom en process lösa ett problem, men skillnaden är att 

processen i det problembaserade lärandet styrs av läraren medan i entreprenöriellt lärande får 

eleven ansvaret att styra processen. Möjlighet att hämta fakta och information från källor 

utanför skolan är en del i entreprenöriellt lärande. Detta innebär att eleverna inte längre är 

beroende av lärarens kunskap utan kan samla information från flera olika källor, men viktigare 

är att eleven själv måste ta ansvar för att söka den information som behövs. 

Otterborg går igenom ett antal olika lärandeformer för att söka svar på om entreprenöriellt 

lärande är en ny lärandeform eller bara ett nytt namn på något som redan finns. Utifrån sin 

studie kommer hon fram till att entreprenöriellt lärande har många likheter med andra 

lärandeformer som handlar om elevens frihet att söka information och driva projekt. Hon 

klargör dock en skillnad i att det entreprenöriella lärandet till större grad kräver att eleven tar 

ansvar för hela processen. Lärandet sker genom olika sociala praktiker, det vill säga skola och 

näringsliv, och eleven förväntas ta ansvar för att planera så väl mål för arbetet och det egna 

lärande som processen att nå dit. 

Otterborg beskriver i sitt resultat att skillnader i hur eleverna förstår, identifierar och avgränsar 

uppgifter kan bero på studiemognad. I självständiga projekt behöver vissa elever till större 

grad bekräftelse från handledaren att deras egen planering av ett projekt är korrekt, medan 

andra elever är mer självständiga. Otterborg lyfter fram att eleverna sporras av projektarbete 

mot företag. Hon menar att när eleverna ställs inför ett projekt mot en extern uppdragsgivare 

utmanas de att utveckla sin förmåga att ta ansvar. Eleverna erhåller en djupare förståelse för 

nyttan med vad de lär sig i skolan när de genom praktiska projekt mot företag får användning 

för den kunskapen. De ser och förstår vikten av arbetet då deras bidrag tillhör ett större 

sammanhang där uppdragsgivaren påverkas av elevens insats. Möjligheten för eleverna att 

själva styra över sitt arbete och sitt lärande gör att de till större grad engagerar sig i uppgiften 

och tar större ansvar för så väl planering som genomförande. Variationen i arbetsätt gör att 

eleverna ser och förstår olika aspekter och förhållningssätt till det arbete de gör, och att de 

börjar tänka bortom uppgiften. Otterborg kommer i sin avhandling fram till att entreprenöriellt 

lärande som praktiseras genom elevdrivna projekt mot uppdragsgivare i näringslivet ger 

eleverna kunskaper och förståelser för sitt egna lärande, vilket bidrar till att fostra dem till 

företagsamma individer. 

4.3.3 Ron Mahieu 
Mahieu har i sin avhandling Agents of Change and Policies of Scale - A policy study of 

Entrepreneurship and Enterprise in Education (2006) studerat den bakomliggande politiska 

utvecklingen som lett till införandet av entreprenörskap i skolan. Han har analyserat dokument 

från organisationer på tre olika nivåer: supernationell, nationell och subnationell. Detta för att 

skapa en överblick över hur entreprenörskap i skolan har växt fram inom det politiska 

beslutsfattandet. För att identifiera drivkrafter och aktörer bakom processen av att införa 

entreprenörskap i skolan har författaren även intervjuat individer som deltagit i att driva 

projektet Prio 1, i Söderhamns kommun. Avhandlingen har primärt sitt fokus på 

utbildningspolitik och den process som konceptet med entreprenörskap i skolan har 

genomgått. 
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I den första delen kopplar Mahieu samman olika nivåer och olika faktorer som påverkat 

framväxten av entreprenörskap och företagande i skolan. Han anser att diskussioner som rör 

orsaker och konsekvenser för detta inte kan studeras i ett vakuum, och menar att många olika 

faktorer i samhället spelar in. Denna utveckling påverkats av mer allmänna ämnen och 

processer i samhället som ekonomisk omstrukturering, arbetsmarknadsförändringar, 

ekonomipolitik och mer allmän utbildningspolitik. Det står tydligt att utvecklingen med 

entreprenörskap och företagande i skolan även berör mer allmänna ämnen som bland annat 

globalisering, decentralisering och styrning. Mahieu diskuterar att man genom att titta på hur 

entreprenörskap och företagande har förts in i skolverksamheten kan se att samhällstrenderna 

globalisering och decentralisering som växt jämsides givit möjlighet för flera vägar att påverka 

och driva nya strategier. Han menar att den nationella nivån både påverkar och påverkas av 

den subnationella, men att den subnationella nivån inte bara påverkas av den nationella utan 

även direkt av den supernationella nivån. Han diskuterar att top-down styrningen inte är den 

enda, utan att påverkan även kan ske från lokala initiativ. 

Mahieu beskriver att OECD länge har drivit olika diskussioner rörande entreprenörskap i 

koppling till skolundervisning, vilket lett till det aktuella fokus på entreprenörskap och den 

företagsamma individen, samt livslångt lärande. Mahieu framhäver att konceptet med 

entreprenörskap och företagande i undervisningen har haft en stark genomslagskraft på grund 

av att det drivits av organisationer på supernationell nivå. Detta för att organisationer som 

OECD och EU har stark påverkan på många olika länder. Synen på undervisning har förändrats 

sedan 1970-talet. Fokus på lärande började växa fram under 1980-talet. Under 1990-talet fick 

förhållningssätt som ”learning to learn” och ”learning by doing” mer uppmärksamhet, och 

vidare träder ”shared learning” och “entrepreneurial learning” in. Senare kom ”lifewide 

learning” som inkluderar informellt lärande vilket adderades till ramverket för ”Lifelong 

learning”. Under 2000-talet inkluderades entreprenörskap som en grundläggande färdighet i 

ramverket för Lifelong learning. Mahieu betonar att utvecklingen i diskussionerna kring 

företagande i utbildningslittertur nu fokuserar på individuella egenskaper, attityder och 

motivation hos elever/studenter. 

I den andra delen av studien med sitt fokus på de drivande krafterna bakom Prio 1 projektet 

fann Mahieu att flera av de intervjuade hade utbildning och/eller tidigare arbetslivserfarenhet 

inom undervisning. Det visade sig även att flera av de intervjuade hade bakgrund som på något 

vis innefattat företagande, antingen genom eget företag eller deras föräldrars företag. De 

intervjuade beskrev själva bakgrunden till sitt intresse för entreprenörskap och företagande. 

En av dem ansåg att den professionella positionen senare visade sig fördelaktig för att driva in 

entreprenörskap och företagande i agendan. Det visade sig att flera av de drivande personerna 

bakom Prio 1 projektet har bakgrund inom både undervisning och entreprenörskap. De flesta 

av de intervjuade framhäver att entreprenörskap i undervisningen inte bör praktiseras som 

enskilda tillfälliga projekt eller endast knutet till ett ämne, utan att det ska genomsyra all 

undervisning. En av det intervjuade, i position på nationell nivå, berättar att det inte finns 

några nationella förordningar för hur entreprenörskap ska bedrivas i undervisningen utan att 

man på lokal nivå bär ansvaret att forma utbildingen för att uppnå målen. 
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5 EMPRI  

5.1 Resultat 

Resultatet av intervjuerna är strukturerat efter ordkorten som utgjort teman för 

datainsamlingen. Under respektive tema är data vidare strukturerad i stycken efter de 

kategorier som formades under bearbetningen. Eleverna som intervjuats benämns enligt 

följande: A1, A2, A3 för eleverna från Skola A, och B1, B2, B3 för eleverna från Skola B. För att 

syliggöra elevernas uppfattningar återges här deras uttalanden till stor grad genom 

oredigerade citat. 

5.1.1 Ansvar 
En elev från vardera skola talar om att agera. Båda eleverna anser att ansvar är något man tar, 

samt att om man inte tar sitt ansvar så får det konsekvenser. A3 säger ”[…] när man har 

nånting man måste göra så gör man det o istället för att skjuta fram det […] För att inte känna 

stressen till senare så att man sitter o gör allting samtidigt”. B3 beskriver att man måste ta sitt 

ansvar för att komma in på den utbildning man vill.  

Två elever från vardera skola talar om att vilja ta ansvar. A3 menar att man behöver ha något 

som gör att man vill plugga, för annars blir det bara tråkigt. Eleven berättar om en situation då 

denne inte tagit ansvaret och pluggat: ”[…] då har jag inte velat plugga för då har jag kunna 

skjutit fram det till senare o liksom inte kunna ta asså tagit det ansvaret o så”. B1 anser att 

motivation gör att man tar större ansvar. 

Två elever från Skola B talar om att alla ska ta sitt ansvar. B2 talar om det egna ansvaret för 

sina studier. B3 talar om olika människors ansvar och konsekvenser av att inte ta sitt ansvar, till 

exempel om en lärare inte tar sitt ansvar och inte föregår med gott exempel så tar inte heller 

eleverna ansvar. 

Två elever från vardera skola talar om att ansvar är viktigt för framtiden. A1, A3, B2 och B3 ser 

det som viktigt att ta ansvar för sina studier för att få en bra framtid. A1 säger att: ”[…] man 

måste ju det är vår egen skolgång sköta det är våran framtid det är vårt ansvar att få en så ljus 

framtid som möjligt sen och vad man ska plugga och sådär[…]”. 

5.1.2 Drivkraft 
En elev från vardera skola talar om yttre drivkrafter. Båda eleverna ser det som att andra 

människor kan ge en drivkraft. A2 talar dels om att vänner kan ge en drivkraft, men även 

okända personer. Eleven säger att ”[…] om man läser nånstans typ på internet eller nånting typ 

att en person har gjort så typ i min ålder då kanske jag får drivkraften att också göra det […] 

det finns andra som också klarar det då kan borde jag också klara det […]”. B3 talar om en 

familjemedlem som dennes drivkraft.  

Två elever från Skola A talar om att drivkraft driver en framåt. A1 säger att drivkraft är vad som 

får dig att fortsätta. A2 berättar att kompisar kan ge en drivkraft och säger att: ”[…] då får man 

drivkraften att kanske fortsätta i stället för att slänga hela idén och bara börja om eller nå 

sådära […]”. 
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En elev från Skola B talar om drivkraft för framtiden. B3 berättar att om man har ett mål får 

man drivkraft. Eleven säger ”[…] att kunna till exempel kunna komma in på just det eum den 

linjen jag vill komma in på det är också som ett mål o det gör att jag kanske pluggar mera å 

sånt där […]”. Samma elev talar även om att alla behöver drivkraft, för att utan den har man 

ingenting. 

5.1.3 Initiativ 
Två elever från Skola A och en elev från Skola B anser att initiativ handlar om att göra. Alla tre 

eleverna talar om att agera, att göra något. A1 beskriver initiativ med: ”Det är att du tar tag i 

problemet så du inte bara sitter och inte gör ingenting du sitter och kommer på lösningar du 

kommer på nya idéer […]”. A2 nämner eget initiativ och att göra något. B1 säger att det 

handlar om att man har initiativ att göra något.  

En elev från Skola B talar om att göra sin del. B3 beskriver att det är viktigt att göra sin del i ett 

grupparbete och menar att man ska ta initiativet att göra det för att inte de andra ska behöva 

göra det. Eleven säger även att ”[…] om en i gruppen till exempel inte skulle ta initiativ och sen 

så sista dan säga jag har inte gjort det där då har man ett stort problem och ja man förstör för 

andra […]” 

En elev från vardera skola talar om eget val. A2 berättar att initiativ handlar om att välja själv 

och inte bara följa kompisarna. B1 berättar om när denne tog initiativet att söka information 

från en annan källa än böcker till en skoluppgift och säger att: ”[…] vi tog initiativet att göra 

det, det var inget som läraren sa åt oss att göra […]”. 

En elev från skola A talar om att driva framåt. A1 säger att initiativ handlar om att driva framåt 

hela tiden. Att ta tag i problem och utveckla nya lösningar. Eleven anser även att man genom 

att ta initiativ utvecklas som person. Eleven säger: ”[…] om det är något du har liggande då tar 

du ju initiativet att göra det direkt även fast du inte behöver asså om du har något gammalt 

arbete som du egentligen inte behöver göra så tar du initiativet att göra den ändå för att 

kunna utvecklas”. 

5.1.4 Kreativ 
Angående att vara kreativ talar två elever från Skola A och en elev från skola B om att göra på 

nytt sätt. A1 säger att ”[…] om man får ett projekt kanske skriva då går man ju in på internet 

man åker runt och frågar människor och bibliotek och sådär du hittar på olika sätt att lära dig 

[…]” och tillägger att det också handlar om att se saker ur flera synvinklar, genom att till 

exempel fråga någon kunnig person. A2 talar om att presentera på ett nytt sätt, och inte som 

vanligt. B3 talar om vanor och säger: ”[…] du kan också va kreativ i livet genom att du behöver 

inte ha samma vana hela tiden du kan va kreativ o komma på en annan vana […]”.  

Tre elever från Skola A och en elev från Skola B talar om att tänka nytt. A2 och A3 anser att 

kreativitet i allmänhet handlar om att tänka nytt och komma på nya saker. A3 berättar om att 

tänka nytt i skolan och att man i vissa ämnen, som bild och hemkunskap bör vara mer kreativ. 

Eleven talar även om att hitta mönster och anser att det tillhör att vara kreativ. A1 anser att 

man måste ha kul för att kunna vara kreativ och säger: ”[…] du måste ju kunna göra skolan 

viktig man måste ju hitta på roliga sätt att plugga lära dig på roligare sätt än att bara sitta på en 

bänk […]”. Eleven menar även att idéer är något som kommer ur ingenting. B3 talar om 
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framtiden och teknologi och menar att om vi inte var kreativa så skulle vi inte ha nått den 

utveckling vi har idag, och därför är kreativitet viktigt. B3 talar även om att alla inte har det så 

lätt att komma på nya saker, men att det är lättare för kreativa människor. 

En elev från vardera skola talar om att inte vara som alla andra. Båda eleverna anser att man 

ska våga tänka själv och våga göra saker på sitt sätt, oavsett vad andra tycker. A2 säger: ”[…] 

alla har ju olika åsikter o tycker på olika sätt så då måste man våga att göra det på sitt sätt […]”. 

B3 säger att om man inte är kreativ så blir man bara en i mängden. Eleverna menar att man 

måste våga sticka ut. 

Två elever från Skola A talar om förutsättningar för kreativitet. A1 anser att man måste kunna 

ta ansvar för att vara kreativ, och A3 talar om att humöret styr om man är kreativ eller inte.  

Alla tre eleverna från Skola A talar om resultat av att vara kreativ. A1 och A3 talar om personlig 

utveckling där A1 menar att man bygger upp sig själv socialt genom att vara kreativ och A3 

anser att man blir uppfinningsrik av att vara kreativ för att man tänker mer då. A2 berättar 

utifrån en egen erfarenhet genom en skoluppgift att andra kan inspireras av när man gör något 

på ett kreativt sätt. 

En elev i Skola B talar om att kreativitet grundas i barndomen. B3 berättar att om något händer 

när man är riktigt ung som gör att man börjar fundera och fantisera så blir man kreativ och att 

man bär med sig det i framtiden och kan utnyttja kreativiteten. Eleven menar även att man kan 

födas kreativ.  

Rörande vidare i livet så talar en elev från vardera skola om framgång i livet. Båda eleverna 

menar att kreativitet kan vara en fördel i yrkeslivet. A1 beskriver att man blir mer kreativ om 

man satsar på att bli till exempel designer eller produktutvecklare, medan B3 beskriver 

kreativitet som en konkurrensfördel när man söker jobb. Eleven berättar att: ”[…] kanske de är 

hundra som söker till ett jobb men två kommer in på grund av då att dom är kreativa så det är 

därför ibland kan vara bra o vara kreativ […]”. Eleven talar även om personlig framgång genom 

kändisskap och menar att man genom att vara kreativ och göra kreativa saker kan nå ett 

sådant kändisskap. 

Två elever från Skola A talar om att använda idéer. Både A1 och A3 anser att man kan 

vidareutveckla sina idéer. A3 talar även om att man inte behöver komma på idéer själv utan att 

man kan använda andras idéer.  

5.1.5 Ledarskap 
Angående hur ledaren är och hur denne ska agera talar två elever från Skola A och en elev från 

Skola B om ledarens kompetens. A1 anser att en ledare måste kunna utrycka sina åsikter i 

grupparbeten och ha bra självkänsla och självsäkerhet. A2 anser att det är viktigt att prova på 

att leda för att lära sig stå upp för sig själv. B2 anser att man som ledare måste våga ta för sig. 

A1 talar även om att man som ledare måste kunna sammarbeta med olika personer och både 

vara öppen för andras idéer och utrycka sina egna. Eleven säger: ”[…] den här ledarskap tycker 

jag man ska kunna sammarbeta, kunna ta initiativ man måste kunna driva på, lösa problem 

vara motiverad du måste tänka på olika sätt du måste vara kreativ vara självsäker bra ansvar 
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[…]”. A2 anser att ansvar och förmåga att delegera och dela upp arbetet är något som hör 

ledarrollen till.  

En elev från Skola A och tre elever från Skola B talar om ledarens ansvar. En elev från Skola A 

och två elever från Skola B ser ledaren som någon med auktoritet. A1 beskriver att ”[…] du 

visar vad man ska göra du tar initiativ du visar vägen, du visar hur man ska göra på det bästa 

sättet som du tycker är bästa sättet […]”. B1 säger att ”[…] han bestämmer vad alla ska göra 

[…]”. B2 anser att ledaren har det störta ansvaret för uppgiften och säger att ”[…] som ledare 

så har man ju ett ansvar att hålla ihop gruppen och så tillexempel så att dom sammarbetar och 

så tycker jag.”. Enligt eleven ska ledaren se till att alla har något att göra och att arbetet blir 

klart i tid. B3 talar om att det är viktigt att som ledare kunna leda: ”[…] sen ledarskapen det är 

också viktigt att som en ledare kunna leda en grupp eller som lärare leda en klass till till bra 

betyg o folk som tycker det är roligt att lära sig […]”. 

Angående vem som blir ledare i grupparbeten talar en elev från Skola A och tre elever från 

Skola B om att ledaren utses av gruppen. A2 och B2 säger att ledaren utses av gruppen. B1 och 

B3 säger att ledaren röstas fram i gruppen. A2 berättar även att ledaren ibland utses av 

läraren. A2 talar även om att någon ibland kan bli outtalad ledare. Eleven berättar: ”[…]för jag 

är ofta så här framåt med mina idéer och så här tankar och så så det kanske bli att jag tar lite 

ledarrollen även om asså vi har inte utsett nån ledare […] eller om  till exempel om det inte blir 

jag utan om det blir nån annan asså om den har intressanta idéer och tankar å säger saker asså 

typ om du löser en uppgift på ett bra sätt då kanske man lyssnar extra till den personen[…]”. 

A2 talar även om att alla inte får chansen att leda. A2 berättar att de som är tysta av sig ofta 

inte får chansen att leda även om de kan, men att lärarna på skolan försöker få de tysta 

eleverna att prova på saker. 

En elev från Skola A och två elever från Skola B talar om resultat av ledarskap. Båda eleverna 

från skola B har genom tidigare erfarenhet av att leda grupparbete i skolan sett en utveckling i 

sig själv. B1 berättar om att denne fick bättre självförtroende av att ha vågat tala mer öppet. 

B2 berättar att denne tagit mer ansvar och upplevde det som roligt. A2 talar i stället om att 

man genom att prova leda får träna på att stå för det man tycker. 

En elev från Skola B talar om att man lär sig samarbete och ledarskap i grupparbeten. B2 säger: 

”[…] det är väl att man lär sig sammarbeta och sen det där med ledarskap för det kan man 

aldrig riktigt göra om man jobbar själv […] då kan man inte leda en grupp eller någonting då får 

man liksom då blir man liksom själv då blir det inte samma sak.”.  

5.1.6 Motivation 
Två elever från Skola A och tre elever från Skola B talar om vad som påverkar motivation. A2 

berättar att man kan få motivation genom uppmuntran från andra till exempel om man få höra 

saker som ”[…] du underskattar det går ju jättebra […]”, ”[…] det är inte alls så dåligt […]” eller 

”[…] du kan ju visst det typ att bara det att du inte vågar typ att vi har sett att du kan […]”. 

Eleven menar att den typen av motivation driver en framåt och får en att försöka igen och inte 

ge upp, och det i sin tur gör att man mår bättre. A3 tycker att saker som är viktiga för en själv 

gör en mer motiverad. Om det är en tråkig uppgift berättar eleven att denne blir mer 

motiverad av att samarbeta med andra. B1 anser att motivation hänger ihop med vad man 

gillar att göra. Eleven säger: ”För det första så måste det vara en rolig uppgift och att man vill 
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jobba med det som jag gillar att skriva tillexempel och om vi får någon sån uppgift så blir jag ju 

mer motiverad till det […]”, och menar vidare att det blir ett bättre arbete om man är 

motiverad till det. B2 beskriver att det är mer motiverande att jobba i grupp för då delar man 

upp arbetet och får mindre att göra än om man jobbar själv. Eleven menar att denne då kan 

jobba mer fokuserat. B3 talar om att intressen kan motivera och menar att om man har ett 

intresse som man ser fram emot och blir motiverad av så är det lättare att ta sig igenom 

sådant som är jobbigt. Eleven säger att ”Det är inte alltid lätt för vissa är det lätt och för andra 

är det inte det jag menar om du om du inte gillar sport eller inte är så nära din mamma eller 

pappa ni kanske dom kanske har problem hemma och sånt dära då tror jag inte det är så lätt o 

hitta en motivation om dom inte har en riktigt bra vän nära sig […]”. 

En elev från vardera skola talar om att andra personer kan ge en motivation. Båda eleverna 

talar om att lärare kan motivera en genom att säga uppmuntrande saker, att läraren driver på 

och talar om att man klarar det. A2 anser även att det motiverar att få extra hjälp och stöd från 

lärare om man behöver. Eleven betonar vikten av att kunna få extra hjälp av lärare vid sidan av 

lektionerna, och anser att denne presterar bättre av extra stöd. Både A2 och B3 talar om att 

föräldrar och kompisar kan motivera en genom uppmuntran. A2 beskriver att om man till 

exempel får höra från en kompis eller familjemedlem att man gjort något bra så motiverar det. 

B3 talar om att man kan hitta vänner som kan vara ens motivation, om man tar sig ut och 

söker. Eleven talar även om sina egna syskon som sin motivation. 

Två elever från Skola A och tre elever från Skola B talar om att vara motiverad för framtiden. 

En elev från vardera skola talar om att sätta mål för framtiden och jobba för det. A1 berättar 

att man måste ta fram ett mål och göra allt som krävs för att nå dit. Eleven anser att man 

måste kämpa sig igenom sådant som är jobbigt för att få en ljus framtid och säger: ”[…] så du 

måste ju vara riktigt motiverad att du vill och ta fram ett mål sen måste du ju göra allt som 

krävs för att komma fram till det målet”.  B2 talar om att man måste satsa på målet dit man vill 

och sedan ha motivation för att ta sig dit. En elev från vardera skola talar om att framtida 

möjligheter motiverar. A3 säger att ”[…] man måste ju ha motivation till asså vad man vill bli 

senare i livet asså framtiden å då måste man ha en bra motivation till pluggande och så”. 

Eleven anser att man måste peppa sig för att nå dit. B1 berättar att framtida jobbmöjligheter 

och vad något kan leda till motiverar. A1 talar mycket om specifika saker i framtiden som 

motiverar. Eleven beskriver: ”Att du blir något i livet […] du vill bli något du vill jobba med 

något stort du vill bli något stort tjäna massvis med pengar och ja att du vill bli så mycket utav 

livet som möjligt”. Eleven anser att det ger trygghet och frihet i att inte behöva oroa sig över 

pengar, ha möjlighet att göra allt man vill, samt att kunna vara självständig. B3 anser att 

motivation är nödvändigt för att klara skolan. 

En elev talar om vikten av att våga prova och våga försöka. A2 säger att ”[…] dom flesta som 

inte vågar kan ju ändå asså fast man inte märker det från början men sen när dom väl provar 

på då blir man ju så här överraskad a men han eller hon kunde ju visst det så där fast man 

trodde att dom inte kunde dom trodde inte heller att dom kunde”. Eleven anser att det är 

viktigt att våga prova på saker för att visa både för sig själv och för andra att man kan. Enligt 

eleven är motivation viktigt för att våga, och den motivationen kan man få från andra som 

säger uppmuntrande saker. Eleven tycker att uppmuntran ger självkänsla, vilket gör att man 

blir motiverad och vågar prova. Eleven kopplar även samman motivation med de andra orden: 
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”Asso om man får motivation av någon som säger att amen det här var ju jättebra eller typ vad 

duktig du är så får man bättre självkänsla vilket gör att man blir asså man vågar mer o då 

kanske man får bättre ledarskap o vågar ta ansvar för andra också […] a det är väl typ det 

viktigaste att få motivation även man får bättre drivkraft då också och kanske mer kreativ, 

vågar ta initiativ asså att man…det hör ihop.” 

5.1.7 Nytänkande 
En elev från vardera skola talar om att nytänkande handlar om att arbeta på nya sätt. A1 säger: 

”[…] att du kommer på nya saker eller sätt att tänka på. […] du kommer på mer sätt att lösa ett 

problem eller nya sätt att arbeta […]”. B1 talar om andra sätta att samla fakta och lära sig i 

skolan än från böcker, till exempel genom att söka information från en källa utanför skolan. A1 

talar även om mångsidighet som en del i att tänka nytt. Eleven säger: ”ja så du inte bara tänker 

på ett sätt ja som sagt du måste tänka på andra sätt sen så du bara får en kunskap egentligen 

så du inte bara är bra på en sak utan bra på flera saker”.  

En elev från vardera skola talar om personlig utveckling som resultat av nytänkande. A1 anser 

att man genom kreativitet och nytänkande utvecklas som person i att man inte tänker på 

samma sätt hela tiden. B1 talar om att man genom att tänka nytt ökar sin självkänsla och att 

det ger ansvar. 

En elev talar om nytänkande i framtiden. B3 beskriver att nytänkande har med framtiden att 

göra, hur man tänker då. Eleven berättar kort om teknologiskt utveckling och menar att det i 

framtiden alltid kan hända något bättre. 

5.1.8 Problemlösning 
Två elever från Skola A och en elev från Skola B talar om att man måste ta sig igenom problem. 

A1 säger att man måste ta sig igenom sina problem för att kunna utvecklas som person. Eleven 

talar även om att problem växer och säger: ”Blir bara svårare och svårare om du har problem 

med matten och du inte pluggar på matten och sen när du fortsätter att gå i skolan så blir det 

bara svårare och svårare”. B3 betonar att problem är något man måste kämpa sig igenom. De 

båda eleverna från Skola A talar om motivation som stöd för att kunna ta sig genom problem. 

A1 beskriver att man måste vara motiverad att vilja komma förbi problemet, och A2 berättar 

att denne genom motivation försöker mer. Eleven från Skola B talar om självförtroende som 

viktigt för att klara problem. B3 menar att man måste tro på sig själv och att man kan klara det. 

B3 talar även om problemlösning som ständigt närvarande genom livet och säger att: ”[…] 

problemlösning det finns i livet hela tiden sen från att du är börjar på dagis till jobbet”. 

En elev från vardera skola talar om att hitta lösningar. Båda eleverna talar om att det finns 

olika lösningar. A1 säger att ”[…] du måste ju ta ansvar för att sätta dig och jobba istället för att 

titta på tv nu när du är hemma sätta dig ner hemma och lösa problemet sen tänka på olika 

sätt. […] ansvar är att ta tag i problemet och hitta den bästa lösningen ”. B3 talar om att olika 

problem har olika lösningar och säger att: ”[…] olika problem o det är olika lösningar o hur 

svårt o enkelt de tär att komma på just den där lösningen men asså att proble ett problem är 

ju är ju inte som sagt alltid lätt att lösa men ja oftast så hittas hittar man en lösning […]”. A1 

anser att man måste vara kreativ för att klara av problemlösning och man måste ta ansvar för 

att göra det. B3 beskriver i stället om att andra kan hjälpa en att lösa ett problem. Eleven 

menar att man kanske inte kan eller vill lösa alla problem själv. 
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5.1.9 Samarbete 
En elev från Skola A och tre elever från Skola B talar om vad samarbete innebär. B1 konstaterar 

att samarbete är att man jobbar i grupp. Två av eleverna från Skola B talar om delaktighet i 

grupparbeten. B2 talar om att alla har olika idéer och att man i grupparbeten kan kombinera 

fler idéer för att få en bra idé. Eleven anser även att det blir enklare med grupparbeten 

eftersom man kan dela upp arbetet. B3 talar om att alla ska få säga sin åsikt och säger: ”[…] om 

man har en åsikt om nånting så kan man säga det men man behöver inte man behöver inte va 

helt säker på att det kommer asså det kommer gå men bara så att man sagt sitt så alla har alla 

har en åsikt i allt […]”. Eleven från Skola A talar i stället om hjälp av lärare. A2 nämner 

samarbete med lärare och att det innebär att man får bra hjälp. 

En elev från Skola A och två elever från Skola B talar om förutsättningar för samarbete. En elev 

från vardera skola talar om att man ska kunna sammarbeta. A2 säger att man måste kunna 

sammarbeta för att fungera med andra. B2 tycker att samarbete är viktigt för att kunna jobba 

med kompisar och inte bara göra allt själv. Båda eleverna talar även om att man ska kunna 

sammarbeta med alla. A2 tycker att man ska kunna jobba tillsammans även om man inte gillar 

varandra och säger ”[…] för att man ska kunna funka asså med andra och så där att kunna 

jobba tillsammans även om jag inte gillar den personen så kan vi kunna lösa det ändå”. B2 

anser att man lär sig av att kunna sammarbeta med alla. Den andra eleven från Skola B talar 

om att komma överens i gruppen. B3 säger att man i samarbeten måste kunna tala med 

varandra och att man lyssnar till allas åsikt och gemensamt beslutar hur gruppen ska göra. 

En elev talar om att samarbete är olika bra i olika sammanhang. A3 tycker att humöret styr om 

man vill sammarbeta med andra eller inte, och att samarbete med andra lämpar sig olika bra i 

olika ämnen. Eleven berättar att denne till exempel lär sig mer av att jobba själv i matte, och 

framhäver risken med samarbete: ”[…] till exempel på matte asså då då vill jag lära mig mer o 

asså när jag jobbar själv så känns det som jag lär mig mer än om jag skulle jobba o liksom om 

man gör samarbete med folk så kanske man inte lär sig lika mycket för då kanske man skriver 

av […]”. 

Två elever från Skola A talar om hjälp och stöd av varandra vid grupparbeten. A2 beskriver att 

man kan ta stöd av varandra och berättar att: ”Vi till exempel om jag har svårt med en läxa så 

kanske jag får hjälp av en kompis så kan jag hjälpa henne med nånting annat eller honom och 

sen till exempel om vi har en uppgift till exempel där det står att gör det här och det här och så 

kanske vi sätter oss tillsammans och löser problemet bättre än vad vi skulle ha gjort om vi var 

själva”. A3 berättar att det är roligt att jobba i grupp eftersom man då kan hjälp av varandra 

när någon inte förstår. Eleven beskriver även att det ibland kan bero på vilka man jobbar med, 

för att vissa är jättebra på att förklara medan andra bara låter en skriva av. 

Två elever från Skola B talar om att samarbete är något man ska kunna sen i vuxenlivet. B1 

säger: ”[…] mycket projekt och det är väl en stor del i vuxenlivet, asså vi jobbar liksom 

förbereder oss […] Det är mer förberedande asså inför vuxenlivet än att sitta och läsa i böcker 

tycker jag”. B3 anser att det är viktigt att kunna samarbeta både för skolan och framtida jobb:  

”[…] de är också viktigt och ha samarbete ifall man börjar i skolan som nu vi jobbar i grupp och 

då måste man kunna samarbeta för att kunna lyckas […] men sen senare är det ju också ifall 
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man jobbar med folk på jobb å sånt där då måste man också kunna kommunicera å kunna 

samarbeta”. 

5.1.10 Självkänsla 
Två elever från Skola A och en elev från Skola B talar om vad självkänsla innebär. Alla tre 

eleverna talar på olika sätt om självinsikt. A1 anser att man måste vara självsäker och tro på sig 

själv, och tro att man kommer klara det. A3 beskriver självkänsla med att man ser på sig själv 

på ett bra sätt och att man vågar stå upp för sig själv. B3 säger att ”Självkänsla eum det är ju 

mera då förstår man ju mer vad man själv vill å man vågar göra vad man vill själv […]”. 

Två elever från vardera skola talar om vad som ger självkänsla. De två eleverna från Skola A 

talar om positiv respons och komplimanger av andra. A2 beskriver att man får bra självkänsla 

av positiv respons från lärare när man gjort något annorlunda. A3 berättar att: ”[…] när folk 

säger fina saker om en så kanske man tar åt sig mer o så bygger man upp ett bra 

självförtroende […]”. Ena eleven från Skola B talar om motivation och den andra talar om en 

känsla av att klara något. B1 talar om att bli motiverad av att gilla ett visst arbete och då få 

bättre självkänsla. B3 talar om att självkänsla grundar sig i en upplevelse av att kunna klara 

något och att vilja göra bra ifrån sig. […] ibland kan man få en känsla av att man verkligen vill 

göra bra ifrån sig […]”. 

En elev från vardera skola talar om personlig utveckling genom självkänsla. A1 talar om att det 

är viktigt att tro på sig själv för att må bra, och menar att man kan lära sig av sina misstag och 

försöka igen. B3 talar om att själkänsla är en förutsättning för att komma någonstans i livet och 

berättar: ”För har du ingen självkänsla då kommer du då kommer det att vara svårt att gå 

vidare i livet för det är som självförtroendet om du inte har självförtroende så å å inte vågar 

göra saker så då kommer du inte att komma så långt i livet […]”. 

5.1.11 Självförtroende 
En elev från Skola B tar upp ett ord som inte ingick bland korten: Självförtroende. B1 anser att 

självförtroende är nödvändigt för att komma vidare i livet. Eleven anser att: ”För utan det så 

kommer vi ingenstans vi skulle inte våga göra något om utan självförtroende man måste liksom 

kunna lita på sig själv för att kunna gå igenom vissa saker […]”. Eleven talar även om vad som 

ger självförtroende och menar att man får bra självförtroende av att få bra kritik från andra, 

och genom att utmana sig själv. Eleven anser att man till exempel genom att prova ledarskap 

får ta ansvar och känna att man betyder något. 

5.2 Analys 

Analysen består av två delar: tendenser till entreprenöriellt förhållningssätt hos eleverna, 

respektive en jämförelse mellan skolorna i var dessa tendenser visar sig. Det entreprenöriella 

förhållningssättet som eleverna ska utveckla genom sin skolgång är tänkt att uppnås genom att 

applicera entreprenöriellt lärande. Entreprenöriellt lärande som praktiseras genom elevdrivna 

projekt ger enligt Otterborg (2011) eleverna kunskaper och förståelser för sitt egna lärande, 

vilket bidrar till att fostra dem till företagsamma individer. Därför kan tecken på 

entreprenöriellt lärande även visa tendenser till entreprenöriellt förhållningssätt. Den 

gemensamma faktorn är att båda kännetecknas av att eleven själv är drivande i sitt eget 

lärande och sin egen utveckling. Inom entreprenöriellt lärande är det meningen att eleven ska 
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styra sin egen lärandeprocess (Otterborg, 2011), och ett entreprenöriellt förhållningssätt 

förutsätter att eleven själv kan skapa och driva idéer till verklighet (Utbildningsdepartementet, 

2009). I analysen har därför tecken på entreprenöriellt lärande sökts som stöd för att stärka 

tendenser till entreprenöriellt förhållningssätt. 

5.2.1 Tecken på tendenser till entreprenöriellt förhållningssätt 
Ansvar och initiativ är ord som några av eleverna kopplar samman, främst i att de beskriver 

både ansvar och initiativ som att agera och göra något. Peterson & Westlund skiljer på 

uttrycken ”att ha ansvar” och ” att ta ansvar”, och menar att det första är påtvingat medan det 

andra är initierat av individen själv. Om eleven själv väljer att ta på sig ansvaret kommer 

dennes motivation till uppgiften att öka och genom det ökar även lärandet, eftersom eleven då 

dels reflekterar över hur denne ska ta sig an uppgiften och dels hur det i efterhand gick och 

varför (Peterson & Westlund, 2007). Flera av eleverna talar om att ta ansvar och att ta initiativ. 

A3, B1, B2 och B3 använder uttrycket ”ta ansvar”, och A1, A2, B2 och B3 använder utryck som 

”ta initiativ” och ”ta eget initiativ”. Dessa elever visar att de inser sin egen makt över 

situationer och att de själva kan göra något för att förändra en situation, eller förutsättningar. 

Till exempel som B1 berättar angående att ta initiativ och söka information utanför skolan till 

en uppgift: ”[…] vi tog initiativet att göra det, det var inget som läraren sa åt oss att göra […]”. 

Otterborg beskriver att entreprenöriellt lärande innefattar möjligheter för eleverna att lära sig 

på egen hand, till exempel genom att söka information och fakta utanför skolan. Sådana 

möjligheter lägger större krav på eleverna att engagera sig i uppgiften och därmed vara mer 

aktiva i sin egen lärandeprocess (Otterborg, 2011). B1:s egna initiativ till att söka information 

från en annan källa än de som skolan erbjuder visar en förmåga att inte bara förstå vad initiativ 

innebär utan även hur det kan praktiseras. Elevens självständighet i att aktivt söka vad denne 

behöver är en kompetens som i framtiden kan leda till förmågan att ta medvetna val för att 

anpassa sig till olika förutsättningar på arbetsmarknaden, vilket är en kompetens som av 

Europeiska kommissionen (2010a) beskrivs som en viktig del i syftet med flexicurity och 

livslångt lärande. Att vara flexibel och kunna anpassa sig efter olika förutsättningar är en 

förmåga som kan knytas an till entreprenörens förmåga att framgångsrikt driva sin affärsidé på 

en marknad som ständigt förändras. Ur den aspekten kan man se elevens förmåga att välja en 

källa och metod för informationssökning efter uppgiften och dess förutsättningar som ett 

entreprenöriellt förhållningssätt. 

Två elever visar på att de förstår konsekvenser av olika agerande. A3 som talar om ansvar 

menar att man ska ta tag i saker i god tid och inte skjuta upp, detta för att slippa stressa i sista 

minuten. B3 talar om initiativ att göra det man ska så att inte någon annan måste ta över och 

göra ens arbetsuppgifter. Det tyder på en förståelse för varför det är viktigt att ta ansvar för 

sina arbetsuppgifter. Otterborg beskriver att elever blir mer drivna och engagerade i 

projektarbeten mot företag om de ser att deras insats kan ha konsekvenser för 

uppdragsgivaren (Otterborg, 2011). Elevernas förståelse för konsekvenser kommer sannolikt 

från egna erfarenheter och betraktelser av andras erfarenheter. Genom att eleven själv förstår 

hur konsekvenser, positiva som negativa, kan påverka dem själva och andra kan denne till 

större grad ta väl avvägda beslut för sitt agerande. Att eleverna ser konsekvenser av olika 

ageranden är ett tecken på att de har utvecklat en ansvarskänsla och en förståelse för vikten 

av att ta initiativ, vilket är nyckeln till att kunna utnyttja det för sin egen utveckling och 

lärande.  
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Motivation och drivkraft är två begrepp som ligger nära varandra och som för vissa är 

synonyma. Eleverna i denna studie definierar både motivation och drivkraft som sådant som 

driver en framåt och får en att fortsätta. Samtliga elever från båda skolorna valde att tala om 

ordet motivation men bara tre talar om drivkraft, dock med stora likheter till motivation. 

Resultatet från intervjuerna visar en god variation i elevernas reflektioner över både inre och 

yttre motivation. Vissa elever fokuserar på inre motivation som A1 vilken talar mycket om att 

sätta egna mål för framtiden, A3 som talar om vad som är viktigt för en själv och B1 som 

fokuserar på vad man gillar själv och vad man vill i framtiden. B3 talar även om framtidsmål i 

koppling till drivkraft. Andra elever fokuserar mer på yttre motivation och främst rörande 

uppmuntran från vänner, familj och lärare. A2 talar även om yttre faktorer som påverkar 

drivkraft som att inspireras av någon annan som lyckats med något. Peterson & Westlund 

beskriver att motivation består av två delar: inre respektive yttre motivation. Den yttre 

motivationen är lätt att identifiera medan den inre är svårare att både upptäcka och stimulera, 

men den anses vara mer kraftfull. Författarna menar att eleverna genom entreprenöriellt 

lärande utvecklar såväl sin inre som sin yttre motivation(Peterson & Westlund, 2007). B1, B2 

och B3 talar om både inre och yttre faktorer som motiverar och B3 talar även om inre och yttre 

faktorer som ger drivkraft. Utifrån vad Peterson & Westlund (2007) skriver kan detta ses som 

tecken på ett entreprenöriellt förhållningssätt hos dessa elever, genom entreprenöriellt 

lärande. De ser vilka inre och yttre faktorer som motiverar dem, vilket ger dem grundläggande 

förutsättningar att kunna påverka sin egen motivation och drivkraft genom att medvetet söka 

sig till det som motiverar. 

Peterson & Westlund kopplar samman motivation med framtidstro, vilket de definierar som 

att se sig själv i ett meningsfullt sammanhang i framtiden och att sikta på en framtida 

livssituation (Peterson & Westlund, 2007). A1, A3, B1, B2 och B3 talar på olika sätt om framtida 

mål som motivationsfaktor, som till exempel framtida jobbmöjligheter eller andra mål med 

livet. Eleverna har förmågan att föreställa sig själva i en framtid som i deras ögon innebär 

framgång, och A1, A3 och B2 betonar på olika sätt att det är en själv som måste se till att nå 

sina mål. A1 säger ”[…] så du måste ju vara riktigt motiverad att du vill och ta fram ett mål sen 

måste du ju göra allt som krävs för att komma fram till det målet”, A3 säger att man måste ha 

bra motivation till framtiden och till pluggande samt att man måste peppa sig själv hela tiden, 

och B2 säger att man måste satsa på målet dit man vill och sedan ha motivation till att nå det. 

Elevernas förmåga att skapa mål för sig själva och inse att det är upp till dem själva att ta sig 

dit är tecken på entreprenöriellt förhållningssätt. De äger förutsättningarna för att styra sin 

egen utveckling i livet, vilket ökar möjligheten att leda sig själv till personlig framgång. 

En elev talar om att yttre motivation kan ge god självkänsla som i sin tur kan leda till att man 

blir självsäker, blir en bättre ledare och vågar ta ansvar, och att motivation även kan leda till 

att man får bättre drivkraft, blir mer kreativ och vågar ta initiativ. A2 säger: ”Asso om man får 

motivation av någon som säger att amen det här var ju jättebra eller typ vad duktig du är så får 

man bättre självkänsla vilket gör att man blir asså man vågar mer o då kanske man får bättre 

ledarskap o vågar ta ansvar för andra också […] a det är väl typ det viktigaste att få motivation 

även man får bättre drivkraft då också och kanske mer kreativ, vågar ta initiativ asså att 

man…det hör ihop”. Motivation verkar enligt eleven vara nyckeln till de andra kompetenserna. 

Eleven ser kopplingar mellan flera av orden som visar på en förståelse för att de hänger ihop 

och påverkar varandra. Exakt hur eleven ser dessa kopplingar framgår inte med ett tillräckligt 
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djup för att avgöra om eleven har en djupare förståelse för sambanden. Elevens tvekande 

uttryck ”kanske” indikerar en osäkerhet vilket kan tolkas som att denne inte har en riktigt klar 

bild av hur de olika kompetenserna påverkar varandra. Förmågan att identifiera sambanden är 

ett viktigt steg mot att lära sig hantera dem och utgör en början till en mognad i att se hela 

bilden. Tvekandet och osäkerheten gör det dock svårt att se detta som ett tecken på 

entreprenöriellt förhållningssätt. 

De fyra ovan beskrivna kompetenserna ansvar, initiativ, drivkraft och motivation utgör sådant 

som kan ge handlingskraft. Peterson & Westlund beskriver kompetensen handlingskraft som 

att agera, utan att skjuta upp till morgondagen (Peterson & Westlund, 2007). Eleverna som 

talade om ordet initiativ definierade det som att agera, att göra och att ta tag i saker. De som 

talade om ansvar tog också upp förmågan att ta tag i saker och få jobbet gjort. De som talade 

om ordet motivation beskrev det som vad som får dig att vilja ta tag i saker och att kämpa, 

samt att våga försöka. De elever som talade om drivkraft beskrev att det är sådant som driver 

dig framåt och som får dig att fortsätta och inte ge upp, och det som får dig att vilja ta tag i 

saker. 

Utifrån resultatet av intervjuerna finns det tecken på att vissa elever har en djupare förståelse 

för de inre faktorerna som skapar handlingsraft: inre motivation och inre drivkraft. Sådant som 

enligt Peterson & Westlund (2007) är svårare att se och förstå. Det finns även tecken på en 

ansvarskänsla och insikt rörande det egna ansvaret och konsekvenser av agerande, något som 

Otterborg (2011) anser är mycket viktigt för att elever ska utveckla drivkraft. Eleverna utrycker 

genomgående att de ”tar ansvar”, vilket Peterson & Westlund (2007) anser ökar elevens 

motivation till en uppgift och dennes egna lärande, eftersom det är initierat av eleven och inte 

påtvingat av läraren. Dessa tecken visar på att det finns tendenser till ett entreprenöriellt 

förhållningssätt hos eleverna. De har redskapen för att skapa handlingskraft och en elev visar 

även på förmågan att göra det, vilket framgår extra tydligt där eleven berättar om sitt initiativ 

till att söka information utanför skolan utan att läraren föreslagit det. Eleverna visar tendenser 

till att ha börjat utveckla den delen av ett entreprenöriellt förhållningssätt som har med 

handlingskraft och drivkraft att göra, vilket är en förutsättning för att agera och vara 

företagssam. 

Kreativ och nytänkande är ord som vissa elever behandlar synonymt. Båda orden definieras av 

elever som att tänka nytt och att göra saker på nya sätt. En aspekt som togs upp i koppling till 

båda orden var mångsidighet. Rörande kreativitet talar B3 om vanor och säger att ”[…] du kan 

också va kreativ i livet genom att du behöver inte ha samma vana hela tiden du kan va kreativ 

o komma på en annan vana […]”, och A1 säger angående nytänkande: ”ja så du inte bara 

tänker på ett sätt ja som sagt du måste tänka på andra sätt sen så du bara får en kunskap 

egentligen så du inte bara är bra på en sak utan bra på flera saker”. Oavsett om det gäller 

månsidighet i kunskap eller agerande så är förmågan att anpassa sig och att kunna bidra på 

olika sätt i ett sammanhang något som värderas högt för det livslånga lärandet. Europeiska 

kommissionen beskriver förmågan att anpassa sig efter olika sociala situationer och 

förändringar i samhället som gynnsamt för livslångt lärande och flexicurity, vilket anses som 

viktigt för att bygga upp en god välfärd i samhället (Europeiska kommissionen, 2010a). Dessa 

två elever visar på en förståelse för mångsidighet som kan tyda på att de äger förmågan att 

själva vara flexibla. Det kan ses som ett tecken på entreprenöriellt förhållningssätt till livet och 
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den egna utvecklingen eftersom de medvetet kan utveckla sitt sätt att tänka och agera, och 

försätta sig i situationer där de stimuleras i att anpassa sig och tänka annorlunda. 

Lärande är något som förkommer i samband med både kreativ och nytänkande. Rörande 

kreativ säger A1 att ”[…] du måste ju kunna göra skolan viktig man måste ju hitta på roliga sätt 

att plugga lära dig på roligare sätt än att bara sitta på en bänk […]”. Eleven ser lärande som 

något denne själv kan påverka, samt att man kan och bör göra lärande kul. Eleven säger även 

”[…] om man får ett projekt kanske skriva då går man ju in på internet man åker runt och 

frågar människor och bibliotek och sådär du hittar på olika sätt att lära dig […]”. Här framgår 

att eleven ser fler än ett sätt att lära sig. I koppling till nytänkande talar även B1 om att söka 

information till skoluppgifter från andra källor, som personer utanför skolan. Eleverna visar på 

en medvetenhet om olika möjligheter att söka kunskap på. Otterborg beskriver det som 

gynnsamt för entreprenöriellt lärande att eleverna självständigt söker information från andra 

källor än de som finns inom skolan, eftersom eleven då tar eget ansvar till att hitta den 

information som behövs för uppgiften (Otterborg, 2011). A1 ger genom sina två uttalanden 

intrycket att eget initiativ är en självklarhet och att det är dennes eget ansvar att lära sig. 

Otterborg beskriver att entreprenöriellt lärande till skillnad från andra lärandeformer innebär 

att eleven själv tar ansvaret att styra processen (Otterborg, 2011). Elevens syn på nytänkande i 

koppling till lärande är ett tecken på att denne utvecklat ett förhållningssätt till lärande som 

ger förutsättningar för entreprenöriellt lärande. Detta eftersom eleven ser och förstår att 

denne kan ta kontroll över sitt eget lärande vilket kan ses som tecken på ett entreprenöriellt 

förhållningssätt till lärande. 

I sitt uttalande: ”[…] kanske de är hundra som söker till ett jobb men två kommer in på grund 

av då att dom är kreativa så det är därför ibland kan vara bra o vara kreativ […]” indikerar B3 

att kreativitet kan vara en konkurrensfördel i yrkeslivet. Regeringens ser främjandet av 

kreativitet som en viktig del i att utbilda elever i entreprenörskap och att det är en kompetens 

som inte bara gynnar entreprenörskap utan även är användbar utanför företagsvärlden 

(Utbildningsdepartementet, 2009). Eleven ger här ett exempel på en fördel med kreativitet 

som inte är förknippat med eget företagande eller entreprenörskap, utan snarare 

anställningsbarhet. Eleven ser möjligheter kopplat till kreativitet i ett större perspektiv, inte 

bara rörande dennes egna skolgång utan även till framgång senare i yrkeslivet. Detta kan vara 

en tendens till entreprenöriellt förhållningssätt i att eleven redan reflekterar över hur 

kreativitet kan öka dennes anställningsbarhet. Detta möjliggör för eleven att redan nu börja 

utnyttja detta för att utveckla en kreativitet och erhålla den konkurrensfördelen. 

Problemlösning är ett ord som bara tre elever väljer att tala om, och de anser att det är något 

man måste arbeta med. B3 indikerar med utrycket ”[…] problemlösning det finns i livet hela 

tiden sen från att du är börjar på dagis till jobbet” att det är något man inte kan undvika. 

Peterson & Westlund beskriver lösningsorienterat tänkande som förmågan att se lösningar 

snarare än problem. Kompetensen kännetecknas av att eleven aktivt söker lösningar och 

fokuserar på möjligheter (Peterson & Westlund, 2007). B3 beskriver att olika problem är olika 

svåra att lösa men att man oftast hittar lösningen, men menar även att man kan ta hjälp av 

andra för att man kanske inte vill eller kan lösa alla problem själv. Eleven fokuserar på att 

problem kan lösas, på ett eller annat sätt, och uppvisar en lösningsfokuserad inställning till 

problem. En sådan syn ger förutsättningar för att framgångsrikt lösa problem. A1 talar om 
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ansvar för att ta tag i sina problem och att man måste vara kreativ och tänka på olika sätt, och 

”[…] hitta den bästa lösningen”. Elevens fokus på att inte bara hitta en lösning utan att hitta 

den bästa lösningen visar att denne äger förmågan att tänka lösningsorienterat med starkt 

fokus. Båda eleverna visar tecken på entreprenöriellt förhållningssätt i att de bär på 

uppfattningen att problem kan lösas och att olika lösningar är olika bra, vilket förstärks av A1 

som anser att man måste sikta på den bästa lösningen.  

Fem av sex elever väljer att tala om samarbete, och det huvudsakligen i koppling till 

grupparbeten i skolan och egeninitierade samarbeten med klasskamrater i skolan. En elev från 

vardera skola utrycker att det är viktigt att kunna samarbeta med olika personer där A2 

uttrycker att man ska kunna samarbeta även om man inte gillar varandra, och B2 anser att 

man lär sig av att samarbeta med andra. Peterson & Westlund skriver att elevens egna 

utveckling stödjs av att de utmanas genom nätverkande, på ett plan där denne lär sig anpassa 

sig till situationer i den sociala omgivningen (Peterson & Westlund, 2007). Det står tydligt att 

eleverna ser samarbete som viktigt. Det är sannolikt att eleverna inser vikten i att kunna 

samarbeta med alla, även dem man inte gillar, utifrån medvetenheten om att de kommer att 

utsättas för fler grupparbeten i framtiden. B2 menar även att men lär sig av att samarbeta, 

vilket är en medvetenhet som eleven kan utnyttja för att påverka sitt eget lärande. Det är en 

förutsättning för att kunna ha ett entreprenöriellt förhållningssätt till lärande.  

Eleverna B1 och B3 talar om att projektarbete förbereder för vuxenlivet och det framtida 

yrkeslivet. Till exempel säger B3: ”[…] de är också viktigt och ha samarbete ifall man börjar i 

skolan som nu vi jobbar i grupp och då måste man kunna samarbeta för att kunna lyckas […] 

men sen senare är det ju också ifall man jobbar med folk på jobb å sånt där då måste man 

också kunna kommunicera å kunna samarbeta”. Dessa två elever ser vikten av att lära sig 

samarbeta för framtiden och förstår varför det är viktigt att träna på det i skolan. Det visar på 

en djupare insikt rörande nyttan med samarbete vilket kan vara en början till förmågan att 

kunna anpassa sig till olika sociala situationer. Det kan ses som ett tecken på att eleverna 

börjat utveckla en medvetenhet som är nödvändig för att kunna utnyttja samarbeten till att 

gynna sin egen utveckling.  

Vissa elever anser att samarbete kan vara till stor nytta eftersom man då kan hjälpa varandra. 

A2 talar om att hjälpa varandra för att nå ett bättre resultat än de kunnat göra var för sig. A3 

talar om att det kan vara kul att arbeta tillsammans och att man kan få hjälp om man inte 

förstår. En del av nätverkande är att söka kontakt med människor som kan komplettera en 

själv, och att dessa kontakter då kan bli resurser. Huruvida eleverna ser sina vänner som 

resurser är oklart, men uttalandet av A3 ”Vi till exempel om jag har svårt med en läxa så 

kanske jag får hjälp av en kompis så kan jag hjälpa henne med nånting annat eller honom […]” 

antyder att eleven ser möjligheten till tjänster och gentjänster. Det kan vara ett tecken på att 

eleven inte bara ser sina klasskamrater som vänner utan även som resurser för sin egen 

utveckling, medvetet eller omedvetet. Att se andra människor som resurser är något som 

hänger ihop med nätverkande. Landström (2005) beskriver bland annat nätverkande som en 

process i vilken entreprenören organiserar resurser som behövs till att utnyttja 

affärsmöjligheter. På samma sätt skulle man kunna se elevens möjlighet att använda 

nätverkande för att organisera resurser som gynnar det egna lärandet. Det är något eleven kan 

utnyttja utan att tänka på det. Oavsett om det sker medvetet hos eleven eller inte kan det ses 
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som ett tecken på ett begynnande entreprenöriellt förhållningssätt till samarbete. A3 tar även 

upp att samarbete i skolan är olika bra i olika sammanhang. Till exempel är matten ett ämne 

som eleven hellre jobbar själv i, för att denne anser sig lära mer ensam än i grupp just i det 

ämnet. Här kan vi se ett tydligt tecken på elevens förmåga att identifiera när det passar att ta 

stöd av andra och inte. Det tyder på en mognad i sitt sätt att hantera skolarbetet och att 

eleven medvetet kan välja att försätta sig i en situation som gynnar det egna lärandet. Detta 

kan ses som ett tecken på entreprenöriellt lärande eftersom eleven medvetet styr sin egen 

inlärning i syfte att optimera den. Det i sig är ett tecken på ett entreprenöriellt förhållningssätt 

eftersom eleven medvetet leder sin egen utveckling. 

Kreativitet, nytänkande, problemlösning och samarbete är kompetenser som hänger ihop med 

att skapa/forma något, ensam eller tillsammans med andra. Mångsidighet och förmågan att 

påverka sin egen utveckling och sitt egna lärande är ett tydlig fokus i vad eleverna berättar. 

Rörande kreativitet och nytänkande talar eleverna om att ändra sitt sätt att tänka och agera. 

Angående problemlösning talar eleverna mycket om just lösningar. För samarbete talar 

eleverna främst om att kunna sammarbeta med andra, men även om att det kan vara 

utvecklande att sammarbeta. 

Utifrån resultatet av intervjuerna finns det tecken på att vissa elever har en djupare förståelse 

för hur de kan påverka sitt eget sätt att tänka och vara, och använda omgivningen för att lära 

sig saker. Att vara mångsidig och söka nya sätt att lära sig på innebär att man formar sig själv. 

Detta genom att man utmanar sig själv att tänka och göra annorlunda. Mångsidighet är något 

som enligt Europeiska kommissionen är viktigt för framgång i livet, inte minst i yrkeslivet 

(Europeiska kommissionen, 2010a). Eleverna visar på lösningsfokus och speciellt en elev 

markerar vikten av att inte bara hitta en lösning utan den bästa lösningen, något som kan 

agera drivkraft för personlig utveckling och lärande. Några elever talar om hur flera 

tillsammans kan skapa bättre idéer än om de arbetar ensamma. Alla dessa tecken visar på att 

det finns tendenser till entreprenöriellt förhållningssätt hos eleverna. De har vad som krävs för 

att skapa nya idéer så väl som att forma sig själva. Förmågan att styra sin egen utveckling är 

speciellt framträdande hos en elev som bär insikt om vilka personer som inverkar positivt eller 

negativt på dennes egna lärande, och därigenom medvetet välja att sammarbeta med dem 

som gynnar.  

Nästan alla eleverna talar om ordet självkänsla, och tre av dem beskriver vad det är. A1 talar 

om att tro på sig själv, A3 beskriver självkänsla som att se på sig själv på ett bra sätt, och B3 att 

självkänsla handlar om att man förstår vad man själv vill. Enligt Peterson & Westlund är 

självkänsla och självförtroende kunskapen och upplevelsen av vem man själv är. Det handlar 

om ett självvärde och kännetecknas av känslan att vara nöjd med sig själv. (Peterson & 

Westlund, 2007). De tre eleverna visar en förståelse för att självkänsla har att göra med hur 

man ser sig själv. Denna förståelse är grundläggande för att kunna arbeta med sin självkänsla. 

B3 talar även om att självkänsla grundar sig upplevelsen av att klara något och viljan att göra 

bra ifrån sig. B1 talar om självförtroende i koppling till självkänsla och menar att man måste 

kunna lita på sig själv för att kunna ta sig igenom vissa saker. Otterborg betonar att eleven tar 

större ansvar för en uppgift om denne är övertygad om att klara det (Otterborg, 2011). 

Eleverna ser självförtroende och självkänsla som viktiga för att klara av saker i livet och det 

visar på en förståelse för hur självsynen påverkar vad man vågar göra och därmed vad man tar 
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sig för i livet. Den förståelsen är ett tecken på en mognad som kan låsa upp förmågan att driva 

sig själv till framgång. Genom att veta hur deras självsyn påverkar dem kan de utveckla ett 

entreprenöriellt förhållningssätt till livet och medvetet påverka sitt eget mående, sin 

självkänsla och sitt självförtroende.  

Fem av sex elever valde att tala om ledarskap. Övergripande fokuserar eleverna på ledarskap i 

grupparbeten och beskriver hur en ledare utses i gruppen, samt hur en ledare ska vara. 

Ledaren framhävs av flera elever som en individ med självsäkerhet och auktoritet, vilket syns 

tydlig i utryck som ”[…] du visar vad man ska göra du tar initiativ du visar vägen, du visar hur 

man ska göra på det bästa sättet som du tycker är bästa sättet […]” sagt av A1, och ”[…] han 

bestämmer vad alla ska göra […]” av B1. Ledaren framhävs som en expert som kan och vet, 

som bestämmer vad som ska göras och hur. I ett av sina uttalanden beskriver B3 läraren som 

ledare ”[…] sen ledarskapen det är också viktigt att som en ledare kunna leda en grupp eller 

som lärare leda en klass till till bra betyg o folk som tycker det är roligt att lära sig […]”. Elevens 

uttalande indikerar att läraren bär ett ansvar att se till att eleverna tycker det är kul att lära 

och att de får bra betyg. Stensmo (1997) beskriver att läraren bär ansvaret för att eleverna ska 

få de förutsättningar de behöver för att nå lärandemålen. Genom sin roll är läraren en 

auktoritet som bestämmer aktiviteterna i klassrummet och värderar eleverna (Stensmo, 1997). 

Genom att titta på de tre elevernas uttalanden kan man spekulera i om deras syn på ledaren 

som någon med auktoritet kan ha färgats av hur de undervisats i skolan. Stensmo beskriver att 

skolan är en av de viktigaste mötesplatserna där barn och ungdomar möter de vuxnas värld. 

Skolpersonal tillsammans med familj och släkt utgör den tätaste vuxenkontakten med barn och 

ungdomar (Stensmo, 1997). Utifrån detta är det rimligt att elevernas syn på ledarskap i alla fall 

till någon grad påverkas av hur lärarna leder i klassrummet. Stensmo beskriver en studie av 

klassrummet som arbetsplats och tar upp ’den dolda läroplanen’. Den handlar om att eleverna 

inte bara lär sig de ämnen som undervisas i skolan utan även lär sig om det sociala livets 

villkor. Bland annat om makt och maktutövning, samt sociala hierarkier (Stensmo, 1997). Om 

nu läraren har auktoritet som ledare i klassrummet är det sannolikt att elevernas syn på 

ledaren färgats av lärarens ledarskap. En syn på ledaren som någon med auktoritet kan 

resultera i osäkerhet och tvivel rörande den egna förmågan att leda. Om eleven inte anser sig 

ha tillräcklig kunskap och självsäkerhet i uppgiften för att erhålla auktoritet så kan det hämma 

dennes motivation till att försöka leda, och att lära sig leda. Hur just dessa elevers syn påverkas 

av sina lärare framgår inte, men utifrån vad eleverna beskrivit om ledaren särskilt B3 som 

beskriver lärarens ansvar som ledare kan vi se tecken på att läraren till viss grad är en förebild 

för eleverna när det rör ledarskap.  

Ett intressant uttryck är det B2 säger om att lära sig ledarskap: ”[…] det är väl att man lär sig 

sammarbeta och sen det där med ledarskap för det kan man aldrig riktigt göra om man jobbar 

själv […] då kan man inte leda en grupp eller någonting då får man liksom då blir man liksom 

själv då blir det inte samma sak”. Detta kan tolkas som att eleven ser ledarskap som något man 

bara kan lära sig genom grupparbeten och samarbete med andra. Enligt Lind Nilsson & 

Gustafsson har ledarskapet en insida som handlar om människan i ledarrollen, vilket är lika 

viktig som utsidan av ledarskapet. Författarna ser kunskapen om sig själv som nyckeln till att 

förstå andra, och därmed förmågan att leda (Lind Nilsson & Gustafsson, 2007). Carlson & 

Nilsson skriver att ledarskapet innebär att man leder andra men även sig själv. Det vill säga att 

man känner sig själv, gör medvetna val och tar ansvar för sina val (Carlson & Nilsson, 1999). 
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Utifrån detta kan vi alltså se att det finns en insida av ledarskapet som handlar om den egna 

individen och att en medvetenhet om sig själv, om vem man är och hur man fungerar är 

nödvändig för att förstå andra. Peterson & Westlund grupperar de 22 kompetenserna i tre 

grupper: Personligt ledarskap och självkunskap, Förändringskompetens och lärande, samt Ta-

sig- församhet. Författarna beskriver att den första gruperingen kompetenser, Personligt 

ledarskap och självkunskap, ger djup och mening för de andra två. De menar att 

entreprenörskapsandan ska grundas i människans inre livsvärld, genom självkunskap. De två 

senare grupperingarna av kompetenser handlar om agerande och att hantera omvärlden 

(Peterson & Westlund, 2007). Det handlar om ett inre och det yttre, att båda behövs, samt att 

det yttre måste rotas i det inre. Elevens uttalande indikerar att man bara kan lära sig ledarskap 

genom att leda andra, men för att leda andra behöver man först förstå sig själv. Eleven visar 

genom sitt uttalande att denne förstår det yttre ledarskapet (leda andra) men inte det inre 

ledarskapet (självkännedom), och dess betydelse för det yttre ledarskapet. För att erhålla en 

självkännedom som ger grund till ett bra ledarskap krävs en självkännedom och en intention 

att uppnå densamma. I den bemärkelsen kan man se det som att individen måste leda sig själv 

till att bli en ledare. Utan förståelsen för hur det inre ledarskapet påverkar det yttre blir det 

svårare för eleven att kunna praktisera ett balanserat och moget ledarkskap.  

En elev som visar viss grad av förståelse för komplexiteten i ledarskap är A1 som samlar de 

olika kompetenserna på korten under ordet ledarskap: […] den här ledarskap tycker jag man 

ska kunna sammarbeta, kunna ta initiativ man måste kunna driva på, lösa problem vara 

motiverad du måste tänka på olika sätt du måste vara kreativ vara självsäker bra ansvar […]”. 

Eleven ser kopplingar mellan ledaren och de övriga kompetenserna och anser att en bra ledare 

ska behärska alla dessa. Exakt hur eleven ser dessa kompetenser som viktiga för ledarskapet 

framgår inte riktigt, men kompetenserna utgör egenskaper som rotar sig i individens inre. 

Elevens medvetenhet om att det finns samband gör denne mer öppen för att utforska det inre 

ledarskapet. Vidare talar tre elever om träning i ledarskap är utvecklande för dem själva som 

individer. B1 talar om ett ökat självförtroende, B2 om ökad ansvarskänsla, och A2 om att våga 

stå upp för sig själv. Dessa elever har troligen mött dessa insikter genom praktiska 

erfarenheter, och har genom det fått en ökad förståelse för det inre ledarskapet. Utifrån det 

eleverna säger skulle man kunna vända på vad som togs upp tidigare om att det inre 

ledarskapet är grunden till det yttre. Det eleverna berättar är resultat av att träna att leda. Så 

genom att träna ledarskap över andra utvecklar man även det inre ledarskapet, förutsatt att 

man är medveten om vad som händer med det inre. De tre eleverna har tydligt identifierat att 

de påverkats och utvecklats samt hur. Det kan tolkas som tendenser till entreprenöriellt 

förhållningssätt eftersom eleverna förhåller sig till träning i ledarskap som något positivt som 

leder till personlig utveckling.  

5.2.2 Jämförelse mellan skolorna 
När de tecken och tendenser till entreprenöriellt förhållningssätt som identifierats ovan ställs 

upp i en tabell (se Tabell 1) blir fördelningen av dessa mellan eleverna och skolorna mer 

överskådlig. Tabellen visar hur många förekomster av tecken på tendenser till entreprenöriellt 

förhållningssätt varje elev uppvisat för respektive ord. Skola A har inte börjat arbeta medvetet 

med entreprenörskap i undervisningen ännu, och Skola B har sedan cirka tre år tillbaka arbetat 

med entreprenörskap.  
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Tabell 1 – Uppställning av tecken på tendenser till entreprenöriellt förhållningssätt hos eleverna 

 A1 A2 A3 B1 B2 B3 

Ansvar   2 1 1 1 

Initiativ 1 1  1 1 2 

Motivation 1  1 1 2 1 

Drivkraft      1 

Kreativitet 1     2 

Nytänkande 1   1   

Problemlösning 1     1 

Samarbete  1 2    

Självkänsla 1  1 1  2 

Ledarskap  1  1 1  

Summering per elev 6 3 6 6 5 10 

Summering av skolorna 15 21 

Sammanlagt har Skola B fler förekomster av tecken på entreprenöriellt förhållningssätt än 

Skola A. Skillnaden är inte stor men tydlig. Ser vi till fördelningen mellan eleverna i respektive 

skola så framgår att den vanligast förkommande summan ligger på 5-6. Två elever sticker ut 

från de övriga: A2 med den lägsta totalen på 3, och B3 med den högsta totalen på 10. Det står 

tydligt att den skillnad som förekommer mellan skolornas totalsummor huvudsakligen utgörs 

av de två extremerna A2 och B3. Eftersom Skola B arbetat med entreprenörskap i skolan i cirka 

tre år vill man gärna förvänta sig att de eleverna uppvisar fler tendenser till entreprenöriellt 

förhållningssätt än Skola A, som inte aktivt arbetar med entreprenörskap. Dock ger resultatet 

ger en hint om att skolorna kanske inte skiljer sig så mycket som man vill tro. Viktigt att notera 

är att detta inte utgör resultat av en kvantitativ datainsamling och vi kan inte dra några 

slutsatser om att samma resultat skulle förekomma ifall man intervjuade tre andra elever från 

vardera skola. Resultaten är bundna till individer vilka för visso går på samma skola, men de 

kan inte förväntas ha samma bakgrund, erfarenheter och perspektiv på livet. Det finns många 

faktorer som spelar in på hur väl utvecklade elevernas entreprenöriella kompetenser är. Att B3 

ligger så pass högt jämfört med de andra eleverna kan tyda på att den elevens entreprenöriella 

kompetenser stimuleras även utanför skolan. Kanske har B3 föräldrar som är egenföretagare, 

eller kanske har en eller flera familjemedlemmar nått god framgång i livet och karriären som 

inspirerar eleven. Stensmo (1997) skriver att skolpersonal tillsammans med familj och släkt 

utgör den tätaste vuxenkontakten med barn och ungdomar. Utifrån det är det rimligt att även 

familjen, medvetet eller omedvetet, påverkar eleven och dennes utvecklande av de 

entreprenöriella kompetenserna. På samma sätt som B3 kanske får en högre stimulans 

hemifrån kan vi även spekulera i att A2, som visar den lägsta totalen på endast 3, motsatt har 

bristande stimulans till de entreprenöriella kompetenserna utanför skolan. Även om vi inte vet 

något om dessa faktorer är det ändå viktigt att vara medveten om att de kan finnas andra 

faktorer utanför skolmiljön som påverkar eleverna i deras utvecklande av ett entreprenöriellt 

förhållningssätt. 
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Vad som även kan konstateras är att samtliga elever visar något tecken på entreprenöriellt 

förhållningssätt. Det innebär att även eleverna i Skola A, vilken inte har arbetat med 

entreprenörskap i undervisningen, visar tecken på entreprenöriellt förhållningssätt. Det kan 

tyda på att Skola A omedvetet arbetar på ett sätt som främjar de entreprenöriella 

kompetenserna. Detta är intressant eftersom det indikerar att entreprenörskap i skolan kan 

vara något som redan existerar, utan att benämnas som det. Det finns en skillnad mellan 

skolornas total, Skola A med 15 och Skola B med 21. Även om det är en marginell skillnad så är 

det en skillnad som skulle kunna indikera att ett medvetet arbete med entreprenörskap i 

undervisningen ger förutsättningar för att eleverna ska utveckla starkare entreprenöriellt 

förhållningssätt. Anledningen till att vi inte ser en tydligare skillnad mellan skolorna kan ligga i 

att eleverna i Skola B inte haft entreprenörskap i undervisningen genom hela skolgången. 

Enligt regeringen ska entreprenörskapet löpa som en röd tråd och grundas redan från 

skolgångens början (Utbildningsdepartementet, 2009). Då eleverna i Skola B inte har hela 

konceptet i ryggen kan de inte förväntas uppvisa en nivå av entreprenöriellt förhållningssätt 

som motsvarar vad som förväntas av elever som haft detta arbetssätt från början av 

skolgången. 
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6 DISKUSSION 

Studien avser söka hur elever i årskurs nio upplever entreprenöriella kompetenser, samt vilka 

tecken på entreprenöriellt förhållningssätt eleverna uppvisar. Elever intervjuades från två 

skolor med olika bakgrund där den ena skolan har arbetat med entreprenörskap i skolan sedan 

cirka tre år tillbaka, medan den andra skolan ännu inte börjat arbeta med entreprenörskap. 

Genom att intervjua elever från två skolor med olika erfarenhet sökte studien eventuella 

skillnader mellan elever som har haft det nya arbetssättet och elever som inte har det.  

Det framgår i analysen att samtliga elever visar någon form av tecken på entreprenöriellt 

förhållningssätt. Att dessa tecken förekommer även hos eleverna i Skola A, vilken inte arbetar 

med entreprenörskap i undervisningen, kan tyda på att entreprenörskap till viss del redan 

finns inbäddad i undervisningen. Mahieu (2006) beskriver att entreprenörskap länge funnits 

med på OECDs agenda för utveckling av skola och utbildning. Strävan efter att låta eleven bli 

mer delaktig i sin egen utvecklingsprocess har enligt Leffler (2006) funnits med länge i 

läroplanerna. Leffler (2006) tar upp att den ”aktiva eleven” omskrivs i samtliga läroplaner och 

att den tidigare otydliga innebörden av den ”aktiva eleven” allt tydligare preciserats till elevens 

aktiva deltagande i undervisningens innehåll och form. Hon beskriver det aktiva barnet på 

följande sätt: ”Ett aktivt barn är ett barn som ges möjlighet, genom frihet och ansvar, att bli 

mer delaktig i undervisningen och dessutom att själv utveckla sitt sätt att lära.” (Leffler, 2006, 

s. 87-88). Eleverna förväntas därigenom ta mer ansvar för sitt lärande än tidigare. Att ”den 

aktiva eleven” är något som funnits i samtliga läroplaner och med tiden utvecklats till ett ökat 

ansvar hos eleven för det egna lärandet tyder på att det inte är något nytt utan något som växt 

fram. Utifrån det finns en möjlighet att skolan redan till någon grad arbetar med sådant som 

främjar entreprenöriella kompetenser, sannolikt omedvetet. Detta skulle förklara varför 

eleverna i Skola A uppvisar tecken på entreprenöriellt förhållningssätt trots att Lärarna inte 

medvetet arbetat med entreprenörskap i undervisningen. 

Om nu skolor redan omedvetet använder sig av arbetssätt som gynnar utvecklandet av 

entreprenöriella kompetenser hos eleverna kan man fråga sig om effekten på det 

entreprenöriella förhållningssättet hos eleverna förstärks om arbetet är medvetet. Om vi ser 

till studiens resultat av jämförelsen mellan skolorna så förekommer en skillnad mellan 

skolornas total där Skola A har totalt 15 förekomser av tecken på entreprenöriellt 

förhållningssätt och Skola B har 21. Detta är inte en markant skillnad, men likväl en skillnad. 

Det kan ge är en hint om att ett medvetet arbete med entreprenörskap i skolan kan påverka 

resultatet positivt och bidra till att ytterligare främja utvecklandet av entreprenöriella 

kompetenser. Här är det även viktigt att beakta att eleverna i Skola B inte haft detta arbetssätt 

under hela sin skolgång. Därför kan detta resultat endast ge hintar om vad som skulle kunna 

vara. Det kan mycket väl vara möjligt att elever som får entreprenörskap i undervisningen 

under hela sin skolgång kan visa på ett ännu starkare och fler tecken på entreprenöriellt 

förhållningssätt. 

Denna studie fokuserar på entreprenöriella kompetenser, vilket är en del av det inre 

entreprenörskapet. Lind Nilsson & Grustafsson skriver om ledarskapets inre och yttre och 

menar att det inre ledarskapet, som handlar om kunskapen om sig själv, är nyckeln till att 

förstå andra och därmed leda andra (Lind Nilsson & Gustafsson, 2007). Peterson & Westlund 
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beskriver personligt ledaskap på samma sätt, som kunskapen om sig själv (Peterson & 

Westlund, 2007). Oavsett om det handlar om att utvecklas till ledare eller till entreprenöriell 

individ så grundas individens förmåga att agera och påverka det yttre i en kunskap om sig själv, 

det inre. För att nå denna förståelse krävs en medvetenhet hos eleven. En medvetenhet om att 

man avsiktligt kan påverka sin egen utveckling och förändra de inre förutsättningarna. Om vi 

ser tillbaka på vad eleverna talade om rörande ledarskap så framkom att vissa elever såg andra 

kompetenser som exempelvis motivation, ansvar och självkänsla som viktiga för att vara en bra 

ledare. Vissa elever talade om att träning i att leda andra stärker kompetenser som 

självförtroende och ansvarsförmåga, men det framgår inte om eleverna förstår hur och på 

vilket sätt det kan utnyttjas för att leda sig själv till att bli ledare. Det finns början till en 

medvetenhet om vad som påverkar ledarskapet och hur de påverkas av träning i ledarskap, 

vilket är en början på vägen till att förstå. En elev talar om hur samarbete kan påverka det 

egna lärandet så väl positivt som negativt. Detta är också ett tecken på en medvetenhet om 

hur denne påverkas av omgivning och hur denna kan styra denna påverkan genom att aktivt 

välja en omgivning som gynnar det egna lärandet. Om man ser entreprenöriellt 

förhållningssätt som ett sätt att vara, snarare än ett medel för att bli entreprenör, kan det vara 

möjligt att barn kan fostras till att utveckla ett entreprenöriellt förhållningssätt utan att de 

själva reflekterar över det inre. Medvetenheten om och förståelsen för det egna inre är kanske 

inte avgörande för att utveckla ett entreprenöriellt förhållningssätt. Däremot bör 

medvetenheten möjliggöra för eleven att göra aktiva val och på så sätt styra eller leda sig själv 

i sitt lärande. 

Utifrån perspektivet att en person kan leda sig själv till att bli entreprenöriell så kan man se det 

som att det inre ledarskapet är en förutsättning för att bli en ledare eller entreprenör. Men det 

betyder inte att det inre ledarskapet nödvändigtvis måste resultera i ledarskap eller 

entreprenörskap. Det beror på vad det inre ledarskapet har för syfte och mål för just den 

individen. Landström (2005) beskriver det fria valet och att beteendet att starta ett företag är 

beroende av individens vilja att göra det. Så även om elever fostras till att bli entreprenöriella 

är det först när en elev aktivt väljer att leda sig själv till att bli entreprenöriell som denne kan 

utvecklas till entreprenör. 

I analysen lyfts elevernas syn på ledaren som någon med auktoritet. En elev uttrycker läraren 

som ledare och framhäver denne som ansvarig för att eleverna lär sig och tycker det är kul att 

lära. Eleven tilldelar här läraren en roll som förebild i ledarskap. Leffler (2006) skriver att 

läraren i den entreprenöriella skolan ska övergå till att stötta elevernas utveckling och behöver 

förändras till att bli entreprenöriell. Läraren bör inta ett förhållningssätt som fostrar eleverna 

till att bli entreprenörer (Leffler, 2006). Detta indikerar att läraren bör framstå som en förebild 

i entreprenörskapet för att eleverna ska utvecklas till entreprenörer. Dock finns det problem 

när detta ska omsättas i praktiken. Leffler (2006) och Landström (2005) betonar att 

otydligheterna kring begreppet entreprenörskap försvårar för lärarna att förstå vad det 

innebär för undervisningen. Enligt Landström (2005) är de olika definitionerna av begreppet 

kontextuellt beroende och att olika områden har olika definitioner av entreprenörskap 

(Landström, 2005). Eftersom begreppet är relativt nytt inom utbildning, i alla falla för 

skolpersonalen som förväntas arbeta med det, så finns ingen bestämd definition för 

entreprenörskap inom skolkontexten. Vad som ytterligare försvårar är att det saknas riktlinjer 

för hur entreprenörskap ska implementeras. Både Leffler (2006) och Mahieu (2006) beskriver 



 

 
40 av 44 

en att det inte finns några tydliga riktlinjer för hur skolorna ska arbeta med entreprenörskap i 

undervisningen. Den decentralisering som skett inom utbildningsområdet har medfört att 

varje skola nu fått mer frihet i hur de ska arbeta och själva kan välja hur det vill implementera 

entreprenörskap i skolan, vilket innebär att skolorna förväntas lösa detta på egen hand. 

Avsaknaden av riktlinjer och skolornas frihet i att själva välja hur de vill arbeta med 

entreprenörskap skapar förvirring för skolpersonalen på de enskilda skolorna att veta hur de 

ska hantera det (Leffler, 2006; Mahieu, 2006). Detta kombinerat med att begreppet 

entreprenörskap inte har någon entydlig definition inom skolkontexten gör det ännu svårare, 

särskilt då de lärare som idag är yrkesverksamma inte har haft entreprenörskap i 

lärarutbildningen och därav inte har något att luta sig mot. Utifrån detta står det klart att det 

finns svårigheter för lärarna att agera förebilder för eleverna i entreprenörskap.  

Leffler (2006) beskriver att de skolor hon studerat har visat på olika vinklingar i att hantera 

entreprenörskap i skolan där vissa väljer att fokusera på företagande, medan andra tar mer 

avstånd från det till fördel för den inre företagsamheten. Detta har lett till att entreprenörskap 

har fått olika betydelse inom olika skolkontexter (Leffler, 2006). Man kan här ställa fråga om 

denna splittring i hur skolorna arbetar med entreprenörskap i skolan kan ha en negativ effekt 

på utbildningskvalitén. Om man ser till kvalitetssäkring av utbildning så bör en viss grad av 

målstyrning vara önskvärd, eftersom det ger möjlighet till mätbarhet. Hur ska man annars veta 

om det nya arbetssättet ger de resultat som förväntas? Den nya läroplanen innehåller riktlinjer 

för hur skolorna ska arbeta med undervisningen, men det finns ingen enhetlig strategi för hur 

entreprenörskapet ska implementeras, bedömmas eller utvärderas. Utan en enhetlig strategi 

för implementeringen av entreprenörskap i skolundervisningen kan variationer mellan olika 

skolornas resultat uppstå. Hur är det meningen att säkra att samtliga arbetssätt ger likvärdiga 

förutsättningar för eleverna att utveckla entreprenöriella kompetenser och ett entreprenöriellt 

förhållningssätt? Faktumet att entreprenörskap är ett mångfacetterat och svårdefinierat som 

begrepp kan delvis ligga till grund för svårigheter i att bestämma hur det entreprenöriella 

förhållningssättet ska bedömmas och mätas.  

En annan faktor som försvårar mätbarhet och bedömning av entreprenöriellt förhållningssätt 

hos elever kan ligga i det som Gartner (1988) skriver om att entreprenören inte kan tillskrivas 

en uppsättning egenskaper som gör denne till entreprenör. Både Gartner (1988) och 

Landström (2005) beskriver att entreprenörskapsforskningen inte hittat några specifika 

egenskaper som utmärker entreprenörer, samt vad som skiljer entreprenören från icke-

entreprenören. Om det nu inte finns något svar på vilka egenskaper som gör någon till 

entreprenör borde det även orsaka svårigheter i att bedöma de entreprenöriella 

kompetenserna. Det borde även väcka frågan om hur regeringen kan uttala så kallade 

entreprenöriella kompetenser och mena att de kommer att göra elever mer företagssamma, 

och öka möjligheterna för dem att bli entreprenörer. Utifrån detta kan det framstå som 

konstigt att denna studie identifierat och lyft fram tecken på entreprenöriellt förhållningssätt 

utifrån elevernas uppfattningar av entreprenöriella kompetenser. Utgångspunkten för 

bedömningen av entreprenöriellt förhållningssätt hos eleverna är i denna studie en handbok 

utgiven av NUTEK, vilken inte refererar till vetenskaplig grund. Trots detta valdes den som 

utgångspunkt, det för att studien avser jämföra elevernas uppfattningar av entreprenöriella 

kompetenser mot regeringens syn på densamma. Eftersom boken är beställd av regeringen 

utgör den en inblick i hur regeringen vill framhäva entreprenöriella kompetenser inom skola 
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och undervisning. Studien kan trots detta ge ett bidrag till en ökad förståelse för komplexiteten 

rörande entreprenörskap i skolan. Inte minst den komplexitet som blir tydlig i resultatet att 

elever utvecklar entreprenöriellt förhållningssätt olika. Om vi ser till studiens resultat så 

framgår det i jämförelsen att det finns skillnader mellan eleverna i var tecken på 

entreprenöriellt förhållningssätt visar sig, det vill säga under vilka av orden. Detta stärker att 

elevernas utveckande av entreprenöriella kompetenser är högst individuellt. I kombination 

med att entreprenörer inte är en homogen grupp individer kan vi konstatera att den 

entreprenöriella eleven är unik. Varje elev utvecklar sitt eget entreprenöriella förhållningssätt. 

Denna variation mellan individer bör rimligtvis också bidra till att försvåra bedömning och 

mätbarhet av så väl entreprenöriella kompetenser som entreprenöriellt förhållningssätt. 

6.1 Slutsats 

Syftet med denna studie är att söka tecken på entreprenöriellt förhållningssätt genom elevers 

uppfattning av entreprenöriella kompetenser. Detta för att se hur entreprenörskap i 

skolundervisningen påverkar elevernas utvecklande av entreprenöriella kompetenser och 

entreprenöriellt förhållningssätt. Resultatet av studien visar att eleverna har varierade 

uppfattningar av entreprenöriella kompetenser och uppvisar olika tecken på entreprenöriellt 

förhållningssätt. Detta tyder på att entreprenöriellt förhållningssätt kan komma i olika former 

och att varje elev är unik i sin utveckling av ett entreprenöriellt förhållningssätt. Det står klart 

att entreprenöriellt förhållningssätt är komplext och mångfacetterat, vilket sannolikt kommer 

sig av att entreprenöriskap i sig är komplext. Denna komplexitet orsakar problem i planering 

och bedömning av undervisningen. Eftersom varje elev utvecklar en egen form av 

entreprenöriellt förhållningssätt är det svårt, om kanske till och med omöjligt, att mäta detta 

mot ett antal förutbestämda kriterier. 

Utifrån resultatet kan vi även konstatera att samtliga elever visar någon grad av 

entreprenöriellt förhållningssätt, även på den skola som inte uttalat arbetar med 

entreprenörskap i undervisningen. Det tyder på att även elever so inte aktivt arbetar med 

entreprenörskap och entreprenöriellt lärande utvecklar entreprenöriella kompetenser och 

entreprenöriellt förhållningssätt. Utifrån det kan man ifrågasätta om det verkligen är 

nödvändigt att lägga fokus på entreprenörskap i skolundervisningen. Om elever som går i en 

skola där man inte arbetar med entreprenörskap utvecklar entreprenöriellt förhållningssätt 

tyder det på att arbetssätt som främjar entreprenöriellt förhållningssätt redan praktiseras. 

Kanske borde fokus istället läggas på de redan existerande lärandeaktiviteter som främjar 

entreprenöriellt förhållningssätt än att dra in entreprenörskap, som uppenbarligen har rört 

upp förvirring och osäkerhet inom skolväsendet. 

6.2 Förslag på vidare forskning 

Entreprenöriellt lärande är ett relativt nytt område som är starkt sammanknutet till 

entreprenörskap och företagsamhet i skolan. Den forskning som finns på området har mycket 

fokus på problematik med implementeringen av entreprenörskap i skolan ur ett didaktiskt 

perspektiv, samt hur specifika skolor arbetat med entreprenörskap och entreprenöriellt 

lärande. Med sitt fokus på entreprenöriella kompetenser och entreprenöriellt förhållningssätt 

bidrar denna studie till att bredda perspektivet på hur elever påverkas och utvecklas. Då detta 
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är en kvalitativ studie kan resultatet i jämförelsen endast ge hintar om vilka mönster som kan 

finnas rörande hur elever utvecklar entreprenöriella kompetenser. Vidare forskning om 

entreprenöriella kompetenser med en kvantitativ ansats skulle möjligtvis kunna bidra med en 

bredare bild över vilka skillnaderna är mellan olika skolor i hur eleverna utvecklar ett 

entreprenöriellt förhållningssätt.  

I dagsläget finns en uppsjö av olika projekt och olika skolor har olika strategier för 

entreprenörskap i undervisningen, men ingen vet säkert vilket angreppssätt som ger bäst 

resultat. En studie som söker en bredare bild av hur olika strategier påverkar elevers 

utveckande av entreprenöriellt förhållningssätt kan möjligen bidra med en tydligare bild av vad 

som ger de önskade resultaten och inte. Ett annat alternativ skulle kunna vara att vidare 

studera mätbarhet och kvalitetssäkring. I dagsläget förekommer mycket osäkerheter rörande 

bedömning av entreprenöriellt förhållningssätt och en studie som vidare undersöker detta 

skulle kanske kunna bidra med nya insikter som underlättar problemen med kvalitetssäkring i 

koppling till entreprenörskap i undervisningen. 
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