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Sammanfattning 
Titel: Entreprenöriellt lärande – Tolkningen och implementeringen på Djurgårdsskolan i 

Eskilstuna. 

En kvalitativ studie om hur entreprenöriellt lärande har tolkas samt implementeras i 

grundskolan 

Författare: Berivan Tak, Maria Nilsson, Normo Mohamud  

Nyckelord: Entreprenöriellt lärande, Entreprenörskap, Kreativitet, Innovation, 

Implementering, Tolkning  

Uppsatsens syfte är att undersöka hur entreprenöriellt lärande har tolkats och implementerats 

på Djurgårdsskolan i Eskilstuna. Denna studie bör i första hand ses som ett innovationsbidrag 

till andra grundskolor som är i startfasen av den här implementeringen. Uppsatsens 

frågeställning har undersökts genom en kvalitativ forskningsstudie med hjälp av teorier om 

bland annat entreprenöriellt lärande i skolan, entreprenörskap i allmänhet och begreppet 

innovation. Resultat av det insamlade materialet visar på att uttrycket entreprenöriellt lärande 

är svår tolkat och att innebörden kan variera beroende på hur olika skolor väljer att tolka 

uttrycket, vilket även påverkar hur skolan väljer att implementera entreprenöriellt lärande som 

profilering. Något som påverkar hur skolor väljer att jobba med profileringen är den enskilda 

skolans geografiska tillgångar till externa samarbetspartner. Även förutsättningar och de 

resurser som skolan har tillgång till påverkar hur de egna målen kan formuleras samt 

tillämpas. Författarna anser att både uttrycket entreprenöriellt lärande och implementeringen 

är svåra att definiera då dessa måste anpassas till den specifika skola som väljer att profilera 

sig, eftersom alla skolor har olika förutsättningar krävs en profilering som kan tillämpas under 

olika förutsättningar.  

 

  



     

 

Abstract 
Title: Entrepreneurial Learning – Interpretation and implementation in Djurgårdsskolan a 

elementary school in Eskilstuna.  

A qualitative study of how entrepreneurial learning has been interprets and implemented in 

primary schools.  

Authors: Berivan Tak, Maria Nilsson, Normo Mohamud 

Keywords: Entrepreneurial learning, Entrepreneurship, Creativity, Innovation, 

Implementation, Interpretation  

 

The paper aims to examine how entrepreneurial learning has been interprets and implemented 

in a primary school. This study should primarily be seen as an innovation contribution to 

other schools that are in the startup phase of this implementation. The essay question has been 

examined through a qualitative research study using theories about including entrepreneurial 

learning in school, entrepreneurship in general and the concept of innovation. Results of the 

data collected shows that the term entrepreneurial learning is difficult to interpret and that the 

meaning can vary according to the different schools choose to interpret the term which also 

affects how schools choose to implement entrepreneurial learning as profiling. Something that 

may also affect how schools work with the profiling is the individual school`s geographical 

assets to external partners. Although circumstances and the resources the school has access to 

influence how their own goals can be formulated and implemented. The authors believe that 

both the term entrepreneurial learning and the implementation is hard to define which must be 

adaptable to the specific school that chooses to brand themselves, as all schools have different 

prerequisites required a profile that can be applied under different conditions. 

 

 

  



     

 

Förord 
 

Vi vill tacka alla som har varit involverade i att hjälpa oss med arbetet. Alla intervjupersoner 

som uppoffrade sin tid, handledaren och våra medstudenter i handledargruppen som har hjälpt 

oss under arbetets gång med tips och råd om utformningen och innehållet av arbete. Sist men 

definitivt inte minst vill vi tacka Peter E. Johansson som ganska tidig i vårt arbete hade tiden 

att sitta med oss och diskutera om vårt valda ämne.  

 

Som studenter på Innovationsprogrammet har förnyelse, förändringar och förbättringar varit 

ord som vi har begrundat oss över under vår tid på utbildningen. Vi har blivit inspirerade till 

att se vår omgivning ur nya synvinklar samtidigt som samarbetet med näringslivet varit en 

närvarande och viktig faktor under utbildningen. Att i vårt framtida yrkesliv arbeta med 

utveckling och förändring är något vi ser som en självklarhet. 

Alla dessa tankar har nu resulterat i vår nyfikenhet på hur skolor skall kunna anpassa sig till 

det allt mer föränderliga omvärldsklimatet och på så sätt kunna stödja elever i deras 

utveckling.  

 

 

 

“Man behöver inte vara någon ”rocketscientist” för att inse 

att lärandet sker inte på lektioner som passerar utan på 

lektioner man minns…” (R1) 
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1. Inledning 
 

I följande avsnitt kommer studiens bakgrund, syfte, frågeställningar och innovationsbidrag att 

presenteras. 

 

1.1. Bakgrund 
I en omvärld där utvecklingen sker i en allt snabbare takt har det blivit viktigt att skapa 

miljöer som både stödjer och främjar innovation. I samhällsdebatten har framförallt politiker 

poängterat vikten av innovation för Sverige som nation. Parallellt med detta har det förts en 

debatt om det svenska skolsystemet, där bristerna och reformerna i skolan har fått stort 

utrymme. Det som blir allt tydligare är att dagens ekonomier är kunskapsbaserade ekonomier. 

Enligt Education, Audiovisual and Culture Executive Agency (EACEA, 2012) krävs det unga 

individer som är villiga att bli entreprenörer för att dessa ekonomier ska både vara innovativa 

och jobbskapande. Samtidigt menar Formica (2011, s. 170) att det finns en tydlig koppling 

mellan den innovativa processen och entreprenörskap. Han menar att det är när kreativa och 

drivna individer är villiga att omvandla kunskap till handling som innovation uppstår. Vidare 

menar han att det är genom entreprenörskap som den innovativa processen kan påskyndas och 

samtidigt öka möjligheten för en lyckad kommersialisering av både tjänster och varor.  

I Europas 2020 strategi står det att de har som mål att införa smart och hållbar tillväxt för alla, 

där de unga anses ha en viktig roll inför detta. EU anser att fokus måste läggas på 

utbildningen och att ge rätt kunskap till ungdomarna för att kunna nå de målen EU strävar 

efter (Europeiska Kommissionen, 2010).  

I Maj 2009 aviserade den svenska regeringen att entreprenörskap ska finnas inom 

utbildningssystemet, sedan dess har ombildningar inom skolan pågått. Syftet med detta är att 

eleverna ska kunna få den bästa förutsättningen tidigt. Eftersom utbildning spelar en stor roll i 

att bland annat forma ungdomars förmågor och attityder, bör entreprenörskaps kunskaper 

införas i tidig ålder (EACEA, 2012). Detta är även något som nämns av EU i deras 8 

nyckelkompetenser där de menar att en nyckelkompetens för livslång lärande är 

entreprenörskap, den innovativa förmågan och företagsamhet (Europeiska Kommissionen, 

2007).  

Svenska skolor har försökt att utveckla ett förhållningssätt samt ett arbetssätt till 

entreprenörskap i skolan. Det pågår en del utvecklingsinsatser för att göra skolorna mer 

entreprenöriella. (Skolverket, 2010c). Den senaste kartläggningen som genomfördes av 

skolverket år 2010 visade att det var endast ca 50 % av skolor som var bekanta med begreppet 

entreprenöriellt lärande. Vidare uppskattade ca 60 % av dessa skolor att de arbetade med 

entreprenörskap i skolan dock var det bara 40 % av dessa som hade formulerat mål för arbetet 

med entreprenörskap i skolan. (Skolverket, 2010b)  

Enligt den svenska regeringens ”Strategi för entreprenörskap inom utbildningsområdet” är 

det många ungdomar som kan tänka sig starta egna företag. Dock hindras de på grund av brist 

på kunskap om hur de ska gå till väga eller brist på förtroende för den egna affärsidén. Den 
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entreprenöriella utbildningen ska ge ungdomar de kunskaper som behövs för att starta och 

driva egna företag samtidigt som den ska stimulera deras kreativitet. (Regeringskansliet, 

2009) Samtidigt menar Graevenitz, Harhoff och Weber (2010) i deras studie att trots många 

länder och skolor har anammat entreprenörskapsutbildningar är det ganska lite känt om dess 

effekt på hur studenter i slutändan väljer att agera när det kommer till att bli mer 

entreprenöriella.  

Mwasalwiba (2010) har i sin studie funnit att det generella förhållningsättet till 

entreprenörskapsutbildningar utgår från en syn där det ses som en lösning till vissa 

ekonomiska problem så som arbetslöshet. Även i denna studie tas det upp att det finns 

svårigheter för de som utbildar i ämnet att kunna påvisa de effekter som utbildningen har. En 

orsak som nämns är saknaden av ett generellt accepterat ramverk för hur utfallet av processen 

ska kunna utvärderas och bedömas. Det finns en variation av definitioner på både 

entreprenörskap och entreprenörskapsutbildning. Utbildningen som ges utgår till stor del från 

den valda definitionen.(Mwasalwiba, 2010)  

Enligt Jones och Iredale (2010) anser många lärare, elever och beslutsfattare att begreppen 

entreprenöriellt lärande och entreprenörskapsutbildning innebär samma sak. Detta menar de 

skapar en förvirring i begreppsdefinitionen. (Jones & Iredale, 2010) 

1.2. Syfte 
Syftet med studien är att beskriva hur entreprenöriellt lärande har tolkats och implementerats 

på Djurgårdsskolan. Denna studie kommer att beskriva hur entreprenöriellt lärande har tolkats 

och implementerats enligt personal på vald skola i förhållande till externa forskares 

synpunkter om ämnet. Denna studie förväntas kunna ge en bra beskrivande bild om hur 

entreprenöriellt lärande både har tolkas och implementeras av Djurgårdsskolan. 

1.3. Frågeställningar 
Hur tolkas och implementeras entreprenöriellt lärande på Djurgårdsskolan? 

1.4. Innovationsbidraget 
Studiens innovationsbidrag är att kunna bidra med kunskap om både tolkningen och 

tillämpningen av entreprenöriellt lärande i skolan. Denna information ska kunna delges till 

skolor som är i start fasen av implementeringen och eventuellt skolor som påbörjat denna 

implementering. Författarna avser att kontakta skolor, direkt eller genom kommunen, och 

skicka det färdigställda arbetet till de skolor som är intresserade av att lära sig mer om 

entreprenöriellt lärande och dennas implementering på Djurgårdsskolan. Författarna hoppas 

på att arbetet ska kunna ge en bra objektiv samt beskrivande bild av ämnet. Syftet med detta 

är att kunna hjälpa skolor att lättare ta sig an den process som en implementering av sådan art 

innebär. De skolorna som är intresserade kan därefter kontakta författarna för att få ytterligare 

information om studiens innehåll samt författarnas egna lärdomar och åsikter. 
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2. Metod 
 

I följande avsnitt kommer författarna att redogöra för vilka metoder som använts i studien. 

Vidare kommer författarna att redogöra för bland annat valet av intervjupersonerna, sökning 

av information, etiska aspekter och metoddiskussion. 

2.1. Val av metod 
Då syftet med studien är att beskriva hur entreprenöriellt lärande har tolkats och 

implementerats, kommer en kvalitativ metod att användas.  

En kvalitativ forskningsstrategi har en induktiv syn på kopplingen mellan teori och forskning. 

Avsikten att frambringa nya antaganden om ämnet som behandlas (Bryman, 2011).  I en 

kvalitativ studie vill forskaren studera individers erfarenheter. Det huvudsakliga målet för 

forskaren bild då att både tydliggöra och beskriva dessa erfarenheter. (Polkinghorne, 2005). 

Det innebär att en större tyngd läggs på hur individer tyder och förstår sin verklighet i ett 

föränderligt socialt klimat som de är delaktiga inom (Bryman, 2011). 

Nedan är en beskrivande bild om hur en kvalitativundersökning kan genomföras enl. Bryman 

(2011).  
 

 

Figur 1. De huvudsakliga stegen i en kvalitativ undersökning. Hämtad från Bryman (2011, s. 346) 

 

 

 

Till denna studie har valet gjorts att använda semistrukturerade intervjuer som 

forskningsmetod. Bryman (2011) beskriver två huvudsakliga typer av kvalitativa intervjuer; 

ostrukturerad intervju och semistrukturerad intervju.  

 

Författargruppen utformade en intervjuguide med de frågor som ansågs relevanta för studien. 

Enligt Bryman och Bell (2011) vill intervjuaren i semistrukturerade intervjuer rikta in sig på 

specifika ämnen som denne har bestämt i förväg. Intervjuaren använder sig av en 

intervjuguide som består av frågor gällande det ämnet som ska behandlas under intervjun. 

Vidare menar Bryman och Bell (2011) att intervjuguidens funktion är att stödja intervjuaren 

och behöver därför inte följas i den ordning den är skriven samt att flera frågor kan tillkomma 
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under intervjuns gång. Fokus i en kvalitativ intervju ska ligga på intervjupersonens 

perspektiv. Intervjun skall vara flexibel och intervjupersonen skall ha en stor frihet att kunna 

besvara frågorna utifrån dennes uppfattning av vad som är viktig och relevant. (Bryman & 

Bell, 2011)  

2.2. Datainsamling 
Förberedelse och planering 

Inför uppsatsskrivningen ville författarna skaffa sig en bred bild av vad entreprenöriellt 

lärande var. För att göra detta bokades ett möte den 7/11-2013 med Peter E. Johansson som är 

lärare på Mälardalens högskola i Eskilstuna och som anses vara kunnig i ämnet. Syftet med 

mötet var att diskutera idéer gällande den valda inriktningen. Mötet upplevdes som mycket 

givande då det resulterade i både tips och idéer om litteraturer som kan vara intressant att läsa 

för att få en bra bas kunskap. Vi fick även tips från en annan lärare på Mälardalens högskola 

om Djurgårdskolan som har inriktat sig på entreprenöriellt lärande. Information om 

Djurgårdskolan söktes den 14/11-2013 på www.eskilstuna.se. För att knyta den teoretiska 

kunskapen till det valda ämnet har ett flertal vetenskapliga artiklar, kursböcker samt 

användbara Internetkällor använts. 

Urval 

Sammanlagt genomfördes 6 intervjuer varav 3 med personal från Djurgårdsskolan. En av 

respondenterna som blev intervjuad är en rektor på skolan. Denna respondent ansågs vara 

extra intressant att intervjua då denne varit med och tagit beslut om varför skolan skulle 

profilera sig mot entreprenörskap.   

De övriga två respondenterna valdes av rektorn då de ansågs kunna ge en bra beskrivande bild 

om hur vald profilering tolkats samt implementerats. Vidare valde författarna även att 

intervjua 3 ämneskunniga respondenter från Mälardalens högskola eftersom de bedömdes 

kunna ge en jämförande bild av ämnet från ett utomstående perspektiv. Enligt Bryman (2011) 

är detta ett målinriktat urval eftersom valet av intervjupersoner grundas på dennes relevans för 

forskningsfrågan. Enligt Polkinghorne (2005) är en studies validitet och tillförlitlighet knuten 

till att valen av respondenter ger en djupare förståelse av det valda ämnet.  

 

Avgränsningar 

Antalet intervjuer har begränsats till 6 stycken för att inom tiden för projektet kunna bearbeta 

materialet. Mängden av intervjumaterialet anses kunna ge en god grund för den generella 

uppfattningen om ämnet. Enligt Polkinghorne (2005) är syftet till datainsamlingen inom 

kvalitativforskning att få belägg inom det studerade ämnet. 

Eftersom det valda ämnet kan undersökas på många olika sätt har författarna valt att fokusera 

på hur respondenterna anser att entreprenöriellt lärande har tolkats och implementerats. En 

annan avgränsning som har valts är att beskriva hur entreprenöriellt lärande har tolkats samt 

implementerats med fokus på Djurgårdsskolan som är den skolan i Eskilstuna som har valt att 

inrikta sig inom området.  

 

 

 

 

http://www.eskilstuna.se/
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Inför intervjun 

De tre författarna har inför intervjuerna förberett sig genom att läsa på om ämnet samt om 

skolan och dess inriktning. Enl. Bryman (2011) är en litteraturgenomgång ett sätt för 

författaren att bygga upp sin trovärdighet som kunskapsinnehavare inom det outforskade 

ämnet. 

Inför intervjuerna diskuterade gruppen både intervjufrågorna (v.g. se bilaga 1 och bilaga 2.) 

som skulle inkluderas samt hur intervjun skulle genomföras. Det beslutades att en av 

gruppmedlemmarna skulle vara den ledande intervjuaren medan de övriga två var mer 

lyssnande och fick komma med följdfrågor vid behov samt anteckna huvudpunkter från 

intervjun. Av 6 intervjuer var det två som genomfördes av två författare, detta anses inte har 

påverkat empirin eftersom allt som ansågs vara väsentligt under intervjun diskuterades av de 

tre författarna i förväg.  

Tillvägagångssätt 

Intervjuerna genomfördes den 22 november 2013 och den 6 december 2013. Den 22/11 

genomfördes intervjuerna på Djurgårdsskolan med de tre första respondenter. Den fjärde 

intervjun genomfördes via Skype på Mälardalens högskola (Eskilstuna) eftersom ett 

personligt möte inte kunde ordnas med respondenten. De sista två intervjuerna genomfördes 

på Mälardalen högskolas lokaler i Eskilstuna.  

I några av intervjuerna var det nödvändigt att ställa följdfrågor för att få en ökad förståelse i 

det respondenten ville förmedla. Varje intervju hade en längd på mellan 12-26 minuter. Under 

intervjuns gång uteslöts vissa frågor som författarna ansåg att respondenterna redan besvarat. 

Det tillkom även följdfrågor när författarna upplevde att vissa frågor behövde förtydligas. 

Nedan presenteras en tabell med intervjupersonerna och längd på varje enskild intervju. 

 
Figur 2. Förteckning av respondenter 

Intervjuperson Sysselsättning Intervjulängd 

Respondent nr. 1 En av rektorerna på 

Djurgårdsskolan 

26.00 minuter 

Respondent nr. 2 Lärare på 

Djurgårdsskolan 

20.00 minuter 

Respondent nr. 3 Lärare på Djurgårdskolan 25.00 minuter 

Respondent nr. 4 Ämneskunnig har forskat 

inom ämnet sedan 2003 

12:00 minuter 

Respondent nr. 5 Ämnesintresserad på 

MHD 

23:00 minuter 

Respondent nr. 6 Ämneskunnig på MHD 14:00 minuter 

 

Under en av intervjuerna fick författarna boken ” Rivna murar- Byggda framgångar strategier 

för skolutvecklingen” som är en bok om Djurgårdskolans arbete med entreprenöriellt lärande. 

Författarna anser att boken uppfyller funktionen som en sekundärkälla och kommer delvis att 

användas som empiriskdata.  
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2.3. Dataanalys 
Analysmetod 

De inspelade intervjuerna har transkriberats i sin helhet. Enligt Bryman och Bell (2011) är det 

lättare för en författare att bemöta eventuella anklagelser när det kommer till dennes 

fördomar, feltolkningar och omedvetna tolkningar på grund av dennes värderingar. Vidare 

menar de att transkriberingens fördel är att materialet kan återanvändas vid en annan studie 

inom ämnet. En annan fördel med inspelning och transkribering av intervjuer är att den 

möjliggör för intervjuaren att vara fullt närvarande för att kunna uppfatta inte bara det som 

respondenten förmedlar men även hur denne förmedlar informationen. (Bryman & Bell, 

2011)  

 

Tolkning av data 

Materialet i studien tolkades genom en kvalitativ innehållsanalys. Enl. Bryman och Bell 

(2011) ska en innehållsanalys vara en objektiv metod, där det som studeras inte behöver 

påverkas av forskarens närvaro. De menar dock att detta inte ska ses som hela sanningen när 

det kommer till utskrifter av en intervju eftersom forskaren kan utgöra en påverkan under 

själva intervjun. (Bryman & Bell, 2011) 

Hela transkriberingen lästes igenom flera gånger av alla författare utan några restriktioner. 

Sedan markerade författarna de delar av transkriberingen som ansågs vara väsentligt utifrån 

studiens syfte och frågeställning. Varje författare gjorde det individuellt och helt oberoende 

av varandra. Detta för att säkerställa intern reliabilitet genom att liknade fokus 

områden/teman har kunna identifieras av de olika författarna. Enligt Bryman (2011) innebär 

intern reliabilitet att författarna skall komma överens om hur materialet skall tolkas. 

Vid de tillfällen där det rådde osäkerhet om hur materialet skulle tolkas diskuterades 

materialet tills författarna var överens om en tolkning. De två teman som identifierades lyftes 

sedan ut och informationen användes i studiens empiri avsnitt.  

2.4. Etiska överväganden 
Inom den svenska forskningen finns det fyra etiska krav som forskaren ställs inför. 

Informationskravet- Att forskaren skall informera intervjupersonerna om studiens syfte och 

att deras medverkande är på frivillig basis med möjligheten att avbryta medverkandet när de 

så önskar. Samtyckeskravet- Att deltagandet i studien är något intervjupersonerna själva måste 

ta ställning till. Konfidentialitetskravet- Att informationen om intervjupersonerna förvaras på 

ett säkert sätt där obehöriga inte har tillgång samt att informationen som har samlats 

behandlas konfidentiellt i den mån det är möjligt. Nyttjandekravet- Att informationen som 

samlats in används endast till den avsedda forskningen.(Bryman, 2011)  

Författarna anser att beaktning har tagits till de ovanstående kraven under studiens gång.  

Enligt Bryman och Bell (2011) är det viktigt att respondenten får tillräckligt med information 

för att kunna fatta ett väl vägd beslut angående sin medverkan i studien. Detta anser studiens 

författare har uppnått eftersom respondenterna blev väl informerade om vilket ämne studien 

skulle behandla. Vidare menar de att etiska bekymmer kan uppkomma när det kommer till 

individers privatliv och deras samtycke att vara delaktig om de inte bli informerade om att 

intervjun spelas in (Bryman & Bell 2011). Dock anses det inte vara aktuellt i detta fall 

eftersom respondenterna var medvetna om att intervjun spelades in. Eftersom författarna inte 
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frågade om respondenterna kunde benämnas med namn har författarna valt att numrera 

respondenterna enl. den turordningen som intervjuerna skedde i.  

2.5. Metoddiskussion 
Initialt var avsikten att genomföra alla 6 intervjuer på Djurgårdskolan där lärarna och rektorn 

skulle intervjuas om hur entreprenöriellt lärande tolkats och implementerats på skolan. På 

grund av tidsbrist kunde inte respondenter från skolan intervjuas under den tiden som 

författarna hade till förfogande. Det beslutades att andra respondenter med kunskap om ämnet 

skulle kontaktas och intervjuas. Detta anser författarna har fungerat till studies fördel eftersom 

en mer nyanserad bild av ämnet kan förmedlas av de olika respondenterna. 

 

Valen av respondenterna på grundskolan kan ifrågasättas då rektorn själv fick friheten att 

välja ut personerna som skulle intervjuas. Rektorn kan då medvetet eller omedvetet ha valt 

personal som samtycker med dennes syn om hur entreprenöriellt lärande har tolkats och 

implementerats på skolan. Författarna väljer därför att förhålla sig extra kritisk till den 

information som delgivits av respondenter på skolan. Valet av ämneskunniga respondenter 

utanför Djurgårdsskolan anses kunna ge en objektiv bild av det valda ämnet.  

 

Eftersom en intervju genomfördes via Skype, där författarna inte hade möjligheten att se 

respondenten är författarna medvetna om att den visuella nyanseringen i hur informationen 

förmedlats kan ha gått förlorad.  

 

Författarnas förförståelse har med stor sannolikhet påverkat tolkningen av materialet. De 

kunskaperna som författarna besatt inom ämnet gör det troligt att ett visst perspektiv används 

vid analyseringen av materialet. Men de tre författarna har försökt att motverka detta genom 

att tolka transkriberingarna individuellt. Det visade sig att de flesta tolkningar sammanstämde 

med varandra. Vilket talar för att tolkningarna är tillförlitliga. 

 

Eftersom detta är en studie baserad på 6 personers återberättelser av sina erfarenheter kan 

studiens resultat inte generaliseras. Det är även så att när det som undersöks är individers 

föreställningar och erfarenheter går dessa inte att återberättas helt exakt som den upplevdes 

utan oftast rekonstrueras av respondenten. Enligt Polkinghorne (2005) är målet inte att 

återskapa minnen utan att ge respondenten möjligheten att reflektera över innebörden av det 

som upplevdes. 
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3. Teoretisk referensram 
 

I följande avsnitt kommer teoretisk kunskap samt tidigare forskning inom valt ämne att 

presenteras. Detta kommer att utgöra den teoretiska basen för att kunna uppfylla studiens 

syfte och besvara dess frågeställning. 

3.1. Innovation och dess koppling till entreprenörskap 
Bessant och Tidd (2011) menar att innovation inte inträffar slumpmässigt. Den drivande 

motorn bakom innovation är entreprenörskap. Innovation är en process som kan organiseras 

och hanteras (Bessant & Tidd, 2011).  

 

Enligt rapporten Innovationer, entreprenörskap och tillväxt från Kungliga 

ingenjörsvetenskaps akademi [IVA] (2010) behövs visionärer – som kommer på idén, säljare 

– som kan kommersialisera idén, finansiärer – som kan investera kapital om de tror på idén. 

De menar att dessa egenskaper kan innehas av en eller flera individer. Vidare menar de att 

den som innehar en nyckelposition i processen är entreprenören – som både initierar och 

leder den innovativa processen. Den innovativa processen är inte en linjär process utan kan 

bestå av många parallella processer som befinner sig i olika process faser som samverkar med 

varandra. Det som är gemensamt för alla lyckade innovationer är den mänskliga faktorn, där 

personer med olika egenskaper samarbetar inom den innovativa processen. (IVA, 2010) 

Nedan är en bild på hur en sådan process kan se ut: 

 
Figur 2. Process från idé till innovation till tillväxt. Från: Innovationer, entreprenörskap och tillväxt, IVA (2010) 

 
 

3.2. Entreprenörskap 
Begreppet Entreprenörskap har sina rötter i ekonomin och kommer ifrån det franska ordet 

”entreprendre” (forskning, 2010). Enligt Esbri (2013b) betyder ordet "entreprenader” "den 

som får någonting gjort” betydelse av begreppet entreprenörskap har förändras under åren, 

från att ha varit en ekonomisk term till att bli en tvärvetenskaplig term.  

Enligt forskaren Gerald Lidstone (Esbri, 2013a) så anses entreprenörskap i många länder 

endast handla om affärer och om att tjäna pengar. Men entreprenörskap anses enligt 

författaren vara ett sätt att tänka som nästan kan beskrivas som en del utav befolknings 

vardag och tillvaro.  
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På 1900-talet kom ekonomiprofessorn Joseph Schumpeter med en ny teori om 

entreprenörskap där bland annat innovation fick en viktig del inom begreppet.  Utvecklingen 

av entreprenörskap inom nationalekonomin gav med tiden olika riktningar, beroende på vad 

som ansågs vara det viktigaste. I efterhand började entreprenörskap bli intressant inom andra 

områden, bland annat inom beteendevetenskapen. Efter att entreprenörskap kom in i andra 

områden blev individens personliga egenskaper och attityder en viktig aspekt att iaktta och en 

viktig del att lägga fokus på när det kommer till entreprenörskap (Esbri, 2013b). 

 

Bessant och Tidd (2011) beskriv entreprenörskap utifrån dagens betydelse, där 

entreprenörskap anses var en egenskap hos individer där struktur kombineras med passion, 

planering med vision, resurser med kunskapen att använda de, strategi med energin att 

genomföra den och beslutsfattning med förmågan att ta risker. (Bessant & Tidd, 2011 s. 11) 

Enligt forskaren Saras Sarasvathy är entreprenörskap någonting som alla kan lära sig att 

utöva, speciellt då det gäller sätt att fatta beslut samt hur man kan använda sina resurser. Det 

som forskaren vill framhäva är att entreprenörskap går att lära ut som en metod att använda 

sig av och att alla borde få möjligheten till att lära sig den här metoden. (Esbri 2010) 

Gerald Lidstone beskriver hur dagens studerande behöver invigas i det entreprenöriella 

tänkandet. Att dessa ofta besitter stor potential samt kunskap men är omedvetna om hur de 

ska använda denna kunskap samt vad som faktiskt kan åstadkommas. (Esbri, 2013a) 

3.2.1. Entreprenörskap i skolan 

Det har blivit vanligare att dela in entreprenörskaps utbildningar i följande tre grenar. 

Utbildning om entreprenörskap: Utbildningen huvudsyfte är att skapa en förståelse kring 

entreprenörskapets karaktär och premisser.  Den ska ge en insikt i hur entreprenören tänker 

och handlar. Denna utbildning är viktigt för att kunna skapa bra och viktiga regelverk och 

arbetsklimat för entreprenörer. De som läser utbildningar om entreprenörskap blir sällan 

entreprenörer själva. (Peterson & Westelund, 2007 s. 24-25) 

Träning i entreprenörskap: Utbildningen syftar på att hjälpa individer med redan tydliga idéer 

att utveckla och förverkliga dessa idéer. De kunskaper och kompetenser som anskaffas under 

en sådan utbildning skall vara sådana att dess avsikt är att föra utvecklingen och 

förverkligande av idén framåt. Exempel på dessa utbildningar är starta eget kurser samt olika 

idéutvecklingskurser. (Peterson & Westelund, 2007 s. 24-25) 

Träning för entreprenörskap: Utbildningen syftar på att hjälpa individer utveckla de 

färdigheter, attityder och förhållningssätt som krävs för att både kunna tänka och handla på ett 

dynamiskt sätt. I denna utbildning är målet att skapa en miljö för att öka förutsättningar för 

individen att använda sina drivkrafter och skapa nya försörjningsmöjligheter. Individen 

uppmuntras att vara kreativ och ansvarstagande samtidigt som denne får träning i 

projektledning, idéutveckling. Utbildningen är tänkt att öka entreprenörsandan som i sin tur är 

viktig både i en framtida anställning eller om individen blir en egen företagare. (Peterson & 

Westelund, 2007 s. 24-25) 
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3.2.2. Entreprenöriellt lärande 

Enligt Peterson och Westlund (2007) ska entreprenöriellt lärande ses som en pedagogisk form 

av träning för entreprenörskap. Vidare beskriver de entreprenöriellt lärande som en 

kombination av pedagogik, arbetspsykologi och entreprenörskap som konkretiseras genom 

olika arbetsformer i skolan. 

 

Enligt skolverket (2010a, s.3) är entreprenöriellt lärande ”att utveckla och stimulera generella 

kompetenser som att ta initiativ, ansvar och omsätta idéer till handling”. Det är att utveckla 

en förmåga att kunna se och ta tillvara på möjligheter och förändringar. Detta sker genom en 

utveckling av elevers nyfikenhet, kreativitet, självtillit och förmåga att kunna ta risker. Även 

samarbetsförmåga, beslutsfattningsförmåga och kommunikationsförmåga är egenskaper som 

eleverna lär sig att utveckla och bemästra. I skolan ses entreprenörskap som ett pedagogiskt 

förhållningssätt. Det blir därför viktigt att sätta elevens verk i ett sammanhang där helheten 

anses vara det väsentliga. Eleven skall ta ett eget ansvar över sitt lärande och arbeta mer 

utifrån generella teman inom ett ämne. Ett nära samarbete med näringslivet gör att resultatet 

av elevens arbete kan användas för att förbättra/förändra ett område. Elever med dessa 

kunskaper är mer framgångsrika i sina studier eftersom de lär sig problemlösning, samarbete 

och planering. (Skolverket, 2010a) 

 

Entreprenöriella kunskaper och kompetenser uppfyller en viktig funktion både på en 

individnivå och en samhällsnivå. Med dessa kunskaper utvecklar elever en förmåga att kunna 

våga realisera sina drömmar och på samhällsnivå är det ett sätt för individer att bidra med att 

bygga upp och förbättra den gemensamma omgivningen. (Skolverket, 2010b) 

Detta omnämns även av Jones och Iredale (2010) som menar att den entreprenöriella 

utbildningen lägger fokus på en aktiv inlärning, där det som väger tyngst är kunskap som 

behövs för att en individ ska vara en välfungerande medborgare, kund, medarbetare och/eller 

egenföretagare i en föränderlig marknadsekonomi. Personen ska ses som en entreprenöriell 

individ i sin omgivning dvs. i samhället, på arbetet, i hemmet eller även som en entreprenör. 

Utbildningen skall utveckla personliga egenskaper och förmågor som kan användas i 

varierande sammanhang genom individens liv. (Jones & Iredale, 2010) 

3.3.  Tidigare Forskning 
Användningen av entreprenörskap i skolor och universitet har ökat kraftigt i Europa 

(Johansen & Schanke, 2013). Enligt Jones och Iredale (2010) som citerar ”The World 

Economic Forum”, beskrivs dagens utbildningar kunna innehålla nästa stora våg av 

entreprenörer. Entreprenörskap samt innovation har enligt Insulander och Johansson (2013), 

fått ökad fokus sedan år 2006. Vidare belyser de vikten av att uppmuntra färdigheter samt 

talanger i skolan då dessa lägger en grund för entreprenörskap.   

För att upprätthålla en stark ekonomi släppte den svenska staten boken ”The Swedish 

Innovation Strategy” under 2012. En omfattande del av statens strategi handlade om 

entreprenörskap och entreprenöriellt lärande som idag inkluderas i den svenska läroplanen 

sedan 2011. Detta innebär att det idag är obligatoriskt för alla grundskolor samt 

högstadieskolor att förbereda sina elever inför att bli entreprenöriell arbetskraft i framtida 

yrkeskarriärer. (Insulander & Johansson, 2013).  
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Entreprenörskap i skolan kan både tolkas och/eller uppfattas på olika sätt. Detta innebär att 

skolor själva får definiera hur de väljer att förhålla sig till ämnet.(Insulander & Johansson, 

2013). Även Lackèus och Moberg (2013) beskriver hur svårt det kan vara att ge en rättvis bild 

av entreprenörskapsutbildningar då dessa väljer att lägga fokus på pedagogiken och på 

lärandet. Jones och Iredale (2010) väljer dock att bland annat beskriva entreprenöriell 

utbildning som en nyskapande process.  

 

Enligt Johansen och Schanke (2013) kan entreprenörskap både beskrivas och tillämpas på 

olika sätt och inom olika användningsområden. Borast och Finnigan (2011) menar att 

skolsystemet bör utvecklas och förändras, en bra början på detta är att inkludera 

entreprenörskap i lärandet. De svenska skolorna kan inhämta både stöd och inspiration från 

Skolverket för att på så vis lättare kunna förhålla sig till de nya kraven på entreprenöriellt 

lärande i den svenska läroplanen (Insulander och Johansson, 2013).  

Entreprenörskap kan tillämpas i skolan på flera sätt exempelvis som ett eget separat ämne, 

som ett tema inom ett annat ämne eller integrerat i ett ämne via ett projekt. Redan i högstadiet 

närmar sig olika aspekter av entreprenörskap genom användningen av begreppen: om 

entreprenörskap, för entreprenörskap och genom entreprenörskap. (Jones & Iredale, 2010) 

 

Borast och Finnigan (2011) anser att entreprenörskap bara är till hjälp för att lärarna ska bli 

mer effektiva på att vara förändringsagenter. Enligt Seikkula-Leino, Ruskovaara, Ikavalko, 

Mattila och Rytkola (2010) bygger entreprenörskap på idén om lärarens lärande och 

reflektion. Därför bör fokusen ligga på lärarens lärande -och reflektionsprocesser och inte på 

elevens eftersom läraren utgör ett viktigt inslag i den pedagogiska utvecklingen. Vidare menar 

de att det är viktigt att läraren själv får gå på utbildningar, får erfarenhet inom entreprenörskap 

och kunna utvecklas. Detta för att lättare ha möjlighet att finnas tillhands och hjälpa elever 

med att förstå tanken med entreprenörskap som en del av utbildningen.  

 

Borast och Finnigan (2011) anser att läraren själv måste vara villig till förändring samtidigt 

som de är beredda att ta till vara på möjligheterna för att utveckla skolan. Seikkula-Leino 

m.fl. (2010) menar att det är viktigare att lägga fokusen på att utbilda lärarna i hur dem med 

hjälp av entreprenöriellt lärande ska kunna undervisa i sina lektioner än att börja med att lära 

ut eleven att använda sig av entreprenörskap. En annan viktig aspekt som de tar upp är att en 

lärare bör vara redo att bedriva en vision om ett klassrum eller en skola som en "lärande 

gemenskap" och att de kan lära av deras egna och andras erfarenheter genom aktiv reflektion. 

De menar även att engagerade och motiverade lärare har oftast idéer om mål och metoder när 

det kommer till entreprenörskapsutbildningar dock är de ganska begränsande i sina idéer om 

entreprenörskapsutbildningen relaterad till en breddare sammanhang så som strategier och 

läroplaner. (Seikkula-Leino m.fl., 2010)   
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3.3.1. En modell för entreprenöriellt lärande 
I studien av Fayolle och Gailly (2008) har en modell av entreprenöriellt lärande utarbetats. De 

beskriver två nivåer av entreprenöriellt lärande; en ontologisk nivå och en utbildningsnivå 

samt hur dessa nivåer samverkar med varandra. 

 

Nedan är en förtydligande bild på hur dessa nivåer samverkar med varandra. 

 
Figur 3: Inspirerad av modell för entreprenöriell lärande. Från Artikeln From craft to science (2008) 
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Ontologisk nivå 

I den ontologiska nivån är det viktigt att beakta hur entreprenörskap som ett läroämne 

definieras. Fayolle och Gailly (2008) menar att det inom den europeiska unionen råder en 

konsensus vad gäller definitionen av entreprenörskaps utbildning.  

Dessa länder har kommit överens om att entreprenörskaps utbildning ska inneha två särskilda 

element. 

1. Ett breddare koncept om entreprenörskaps utbildning som ska inkludera utvecklingen 

av entreprenöriella attityder, förmågor och individuella egenskaper men som inte 

enbart fokuserar på att skapa nya affärsmöjligheter. 

2. Ett mer specifikt koncept om entreprenörskaps utbildning för att skapa nya 

affärsmöjligheter. (European Commision, 2002 i Fayolle & Gailly 2008) 

Det innebär att varje entreprenörskaps utbildning bör baseras på en tydlig uppfattning av 

entreprenörskap som i sin tur resulterar i en tydlig definition av entreprenörskaps utbildning.  

Vad betyder entreprenörskaps utbildning? 

Vad betyder utbildning i en kontext till entreprenörskap? 

Vad är de respektive rollen för läraren och den lärande? 
 

För vem? 

Publik 

Målgrupp 

Vad? 

Innehåll 
Varför? 

Mål 

Hur? 

Metoder  

Pedagogik 

För vilken 

resultat? 
Utvärderingar  

Bedömningar 
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Även definitionen av undervisning i samband med entreprenörskap är något som bör 

uppmärksammas. Att förfina definitionen genom att titta på begreppen att utbilda och att lära 

ut är något som ska betänkas.  

Att utbilda och att lära ut har inte samma betydelse eftersom att lära ut verkar innebära en 

viss passivitet hos den lärande samtidigt som den passar vid kunskapsöverföring när det 

handlar om entreprenöriella teman och aspekter. Däremot är att utbilda mer passande i 

situationer där målet är att utveckla individers förmågor genom att göra de mer medvetna om 

entreprenörskap och erbjuda verktyg för personlig utveckling, professionell inriktning 

samtidigt som den ökar motivationen till entreprenöriellt handlande. En kombination av att 

lära ut och att utbilda bör därför användas inom olika entreprenörskaps utbildningar.  

En tredje sak att tänka på uifrån det ontologiska perspektivet är vilka roller läraren och eleven 

innehar. Läraren bör inför varje entreprenöriellt lärotillfälle ansvara för att förtydliga 

hans/hennes filosofiska hållning när det kommer till sin egen roll, elevens roll och lärandet i 

sig. (Fayolle & Gailly, 2008) 

 

Utbildningsnivå 

Entreprenörskaps utbildning stäcker sig över olika målgrupper, orsaker, innehåll och 

pedagogiska metoder. Denna nivå fokusera mer på hur entreprenörskaps utbildningsprogram 

är konstruerade. De frågor som bör ställas under konstruktionen är varför? För vem? För 

vilka resultat? Vad? Och Hur? 

- Varför? Utbildningen bör ha tydliga och övergripande mål i samhället, detta gäller 

både på micro- och macronivå. 

- För vem? Utbildningen bör utformas utifrån en djup förståelse baserad på deltagarnas 

erfarenheter och bakgrund. Det är särskilt viktigt när det kommer till tidigare 

erfarenheter av entreprenörskap.  

- För vilka resultat? I linje med utbildningens mål och det som kännetecknar 

deltagarnas bör bedömningskriterier och effektiva utvärderings metoder definieras för 

varje entreprenörskaps utbildningsprogram. 

- Vad? Utbildningen bör tydligt definieras utifrån tre aspekter (den professionella, 

andliga och teoretiska) Detta beroende på utbildningens mål och deltagarnas 

egenskaper.   

- Hur? Utbildningens pedagogiska metoder bör vara adekvata och effektiva i relation 

till de gällande målen, deltagarnas egenskaper, utbildningens innehåll samt de 

begränsningar som kan uppstå i en institution. (Fayolle & Gailly, 2008) 
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4. Empiri 
I det kommande avsnitt kommer tolkningen och implementeringen av entreprenöriellt lärande 

att beskrivas utifrån två teman (Entreprenöriellt lärande och Att arbeta med entreprenöriellt 

lärande) som framträdde under dataanalysen. Även den skriftliga informationen som erhölls 

under intervjun kommer att delvis användas i avsnittet. 

Redovisning under varje tema kommer att ske med hjälp av beskrivande text och citat som 

lyfter fram den centrala innebörden. 

4.1. Entreprenöriellt lärande   
 

Fyra av respondenterna ansåg att begreppet entreprenöriellt lärande var svår definierat. De 

menade att begreppet var ständigt i diskussion samtidigt som den fick nya innebörder. Två av 

respondenterna (R3 & R4) beskrev Entreprenöriellt lärande som bland annat ett 

förhållningssätt i skolan. Samtidigt menade R4 att begreppet hade vidgats under de senaste 

åren till att innefatta inte bara ett förhållningsättet utan även i dagsläget kunna inkludera bland 

annat företagande.  

 

”… de som kanske jobbade med företagande, och som jobbade med olika aktiviteter, kanske 

produktaktiviteter som ”snille blixtar” och ”finn upp”, då ville de också skriva in sig under 

det här begreppet. Så att i och med det så breddes begreppet igen.” (R4) 

 

Förutom att vara ett förhållningssätt och inbegripa företagande menade R3 att begreppet har 

vidgats till att även innefatta personligutveckling. 

 

En av respondenterna som även forskar inom ämnet menade att begreppet i sin nuvarande 

form i svenska skolor är svårt att tolka. Denne menade att det är viktigt att särskilja olika 

begrepp som är närbesläktad men som egentligen innebär olika saker. Även R6 hade 

funderingar kring hur begreppet entreprenöriellt lärande hade använts av skolor. 

Entreprenöriellt lärande kunde tolkas olika beroende på vad begreppet innefattade. R6 

menade att frågor kunde väckas om vad som egentligen menas när det talar om 

entreprenöriellt lärande. Denne menade att en diskussion kunde föras om det som menas är 

”kunskap om, kunskap genom eller kunskap för”. Frågan som uppstår blir då om 

enpreprenöriellt lärande är lärande genom entreprenörskap eller om det istället innebär 

kunskap om de entreprenöriella processerna.(R6) 

 

”… entreprenöriellt lärande som det har kommit här just nu i skolan i Sverige så man får 

liksom ni måste hålla ordning på det här, det är klurigt nämligen har jag insett, så pratar 

man egentligen om entreprenörskap i skolan då pratar man om en sak och pratar man 

entreprenöriellt lärande pratar man lite om en annan sak och entreprenöriellt lärande för 

mig har kommit och betyda har jag insett då att ja när man söker på vad forskaren eller 

andra har tagit fram om det finns det dels entreprenöriellt lärande som handlar om hur en 

entreprenör lär sig, alltså ofta en VD eller en ägare av små eller storföretag det är en form av 

entreprenöriellt lärande faktiskt som kommit…, sen har man överfört det här lite grann till 

skolans miljö som ni själva är inne på då utan kanske, jag vet inte men det känns lite 

oreflekterat att… nu är det entreprenör lärande som gäller och vad skiljer då det här lärande 

från annat lärande. För när man bryter ner det i vad det betyder orden och så, då säger man 
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ofta sådana saker problemlösande, kreativ ja som ni vet ett antal olika definitioner och då 

tänker jag vad skiljer det ifrån och varför heter det just entreprenöriellt lärande.” (R5) 

 

Vissa hade dock en klar bild av vad begreppet innebär för de, dvs. hur de valde att tolka 

begreppet. Det som var tydligt var att elevens prestation i sin egen men även i andras 

utveckling var i fokus. Både elevens personliga utveckling och entreprenöriella utveckling 

ansågs vara en viktig del av det entreprenöriella lärandet. 

 

R1 beskrev entreprenöriellt lärande som en verksamhet och undervisningsform där de 

entreprenöriella kompetenserna stimuleras. Eleverna ska få möjligheterna att utveckla sin 

kreativitet, ansvarstagande och samarbetsförmåga  

 

“Jag tolkar det som att eleverna ska bli mer innovativa, kreativa och entreprenöriella det 

innebär för mig att de ska våga lite mera, prova lite mera, få gå lite fel i sin undervisning, få 

tänka lite ur olika perspektiv det innebär att försöka.” (R2) 

4.2. Att arbeta med entreprenöriellt lärande 
 

En av respondenterna berättade att det i den nya kursplanen står skrivet att skolan skall bidra 

till att samhällsmedborgarna blir problemlösande, kreativa och ansvarstagande. Enligt R1 

innebar tillämpningen av entreprenöriellt lärande i skolan ett långsiktigt arbete som krävde 

både mod och en förmåga av skolan att anpassa sig till de reformer som kommer från externt 

håll. Även R3 menar att skolan måste på ett smidigt sätt kunna anpassa sig till det som 

efterfrågas i samhället genom att se sig om i omgivningen och följa utvecklingen. 

 

”… samhället har förändrats vi är inte kvar i industrialismen på det traditionella sättet det 

inte bara skruva en skruv, du kan göra ett enkelt arbete, du måste bidra idag, du förväntas att 

bidra idag, du förväntas att bidra till utveckling och vem som helst kan bidra idag, inte bara 

dem här två personerna på det innovativa avdelningen utan allas förväntas att kunna lösa 

problem så att jag tycker det är oerhört viktigt.” (R2) 

 

Flera respondenter menade att arbetet med entreprenöriellt lärande är en process som både var 

komplicerad och tidskrävande. Detta eftersom en del lärare själva måste sätta sig in i vad 

entreprenöriellt lärande är samtidigt som de ska följa skolverkets regler och läroplan vid 

planering av sitt arbete. 

 

”… för vissa är det självklart och för andra är inte alls självklart, man är en mil ifrån. […], 

hur går vi vidare och vart är jag någonstans i det här, hur få jag min inspiration som lärare 

och min motivation som lärare. Vad vill jag med mitt lärande gärning hur kan jag få den ihop 

med EL(entreprenöriellt lärande)”(R2) 

 

Flera av respondenten tar upp vikten av ledarskapet vid införandet av entreprenöriellt lärande. 

Eftersom skolsystemet genomgår olika förändringsarbeten menade R3 att det kan vara svårt 

för lärarna att hålla fokus och att ledarskapet har den största betydelsen för att verksamheten 

ska fungera i förändringstider. Ett exempel som nämns och som uppskattades av lärarna är 

hur ledningen bestämde sig för att införa entreprenöriellt lärande och sedan såg till att allokera 

tid som ansågs vara ”helig” (R3). Tid som sedan inte fick prioriteras bort för att lärarna skulle 
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skaffa sig kunskapen om entreprenöriellt lärande. Detta är något som även R4 nämner där 

denne menar att arbetet med entreprenöriellt lärande är en viktig process som kräver tid för 

diskussioner om vilken riktning skolan ska ta. Att skapa dessa mötesutrymmen menar R4 är 

en av rektorns viktiga uppgifter. Förutom rektorn som R4 menar som en viktig roll, måste det 

även finnas en samsyn mellan lärarna på skolan för att entreprenöriellt lärande ska 

”genomsyra hela skolan” (R4).  

 

”… du måste avsätta tid för att lärarna prata om det här, inte bara engång utan dem måste 

bestämma för att dem har ofta sån här arbetsplats träffar eller ni vet något likande när man 

ses lärarna. Då måste man avsätta till att liksom jobba med den här över en längre tid för det 

är inte så att man Quick fix, varsågod gör och sen är det klart utan det måste stödjas och 

blötas, utvecklas det är sådana saker om du skulle börja och sen tror jag på att man kan 

behöva ta hjälp utifrån…” (R5) 

 

En annan aspekt av ledarskap som nämndes av en respondent var att arbetsplatsen blev 

effektivare när medarbetarna fungerade som med-ledare. Det motverkade 

”utvecklingsresistens” (R1) hos lärarna när det kom till entreprenöriellt lärande. R1 menade 

att det krävs ett situations anpassat ledarskap för att engagera lärarna. Denne påpekade att 

utan engagerade lärare är det inte möjligt att bedriva förändringsarbetet på ett framgångsrikt 

sätt. 

 

Genom det engagemang som lärarna i skolan visade blev processen med att införa 

entreprenöriellt lärande i skolan mycket lättare anser en del av respondenterna. Vidare 

beskriver de sina bidrag till att föra processen vidare i skolan. Två av respondenterna tog 

initiativet med ledningens stöd att hålla i workshops om ämnet och på så sätt få med sig de 

övriga lärarna i skolan på samma spår.  R2 beskrev den rollen det egna intresset hade spelat. 

Denne berättade om valet att vidareutbilda sig för att inskaffa kunskap inför införandet av det 

nya läroplanen samtidigt som ett intresse för innovation, kreativitet och entreprenörskap växte 

fram. R2 beskrev arbetet med entreprenöriellt lärande som ”spännande och väldigt givande”. 

Samtidigt påpekade R3 att alla lärare inte var lika entusiastiska till entreprenöriellt lärande 

och att en viktig framgångsfaktor var hur ledningen förhöll sig till takten och progressen av 

implementeringen.  

 

”Vi började sakta, [rektorn] sa så här de som vill får vara med men så småningom ska alla 

var med och vi var alla på första träffen och alla ville fortsätta på en gång det var inte 

någonting att någon tyckte någonting att det var jobbigt och nytt och svårt eller så där utan vi 

hade väl den turen. Så att jag tror mycket så här att definiera begrepp och att starta lite på 

frivillig basis men att det så småningom blir så att man börjar i takt man mäktar med. Jag 

tror att det är det som har fungerat hos oss så ska jag säga. ”(R3) 

 

Även R5 och R6 nämner att alla lärare inte nödvändigtvis alltid är positiva inställda till 

entreprenöriellt lärande. R6 tar upp hur bristen på kunskap om ämnet entreprenöriellt lärande 

hade potentialen att resultera i en ökad skepticism och rädsla hos lärarna eftersom ämnet ”går 

utanför deras professionella ram” (R6).   
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”… utifrån en studie jag gjorde så var det ju inte alla lärare som tyckte att det var kul men 

många verkar tänkt till på det och det kändes positivt… (R5) 

 

En del av respondenterna beskrev att arbetet med entreprenöriellt lärande kräver att det finns 

struktur och uppsikt över verksamheten. Därför menar R1 att det krävs mycket planering, 

struktur och tanke. Vidare förklarar respondenten att det inte finns någon motsättning mellan 

kreativitet och struktur utan denne menar att ” kaos och struktur hänger ihop” (R1).  

 

Det är viktigt att lärarna själva är driftiga och villiga till att arbeta med entreprenöriellt 

lärande. Ett sätt till att locka lärarna till utveckling har varit att använda sig av förste 

lärarreformen som har inneburit ett lönepåslag för de lärare som utmärks till förste lärare. R1 

berättar att lärarreformen har inneburit en karriärutvecklingsmöjlighet för lärare med en 

löneökning på 5000kr. På Djurgårdsskolan finns det tre förste lärare som ansvarar för tre olika 

utvecklingsområden (entreprenörskap, ledarskap och IKT).  

 

Flera av respondenterna beskriver hur rörigt det blev på arbetsplatsen när det saknades en bra 

struktur i start fasen av införandet av entreprenöriellt lärande. En respondent beskriver hur 

kommunikationen mellan lärarna vid gruppsammankomster inte alltid var ”friktionsfritt” 

(R3). En annan respondent menade att det inte fanns en tydlig riktning eftersom lärarna 

befann sig i olika faser i sin bearbetning av ämnet. Det resulterade i en negativ stämning där 

det uppstod svårigheter med att föra processen framåt. Det blev tydligt att planeringen av 

arbetet behövde förbättras och förändras. I det stadiet började skolan arbeta fram en modell 

för att både planera och utvärdera arbetet. 

 

”… projektmodellen det är ett lärarverktyg för vårt samarbete, för när vi påbörjade det här 

2010 hände det massor mellan personal, ett halvår senare ungefär hösten 2013 började vi 

förstå att vi måste ha systematik i arbetet för att det här kommer haverera annars. Man blev 

sur på varandra, man visste inte vem som skulle driva det här, vad var det? vilken fas var vi i 

nu?  Ska vi idé genera för det visste vi att man ska göra sen skulle vi ta fram LGR11 sen 

skulle man in i klassrummet. Det var oklart om vem som bestämmer vilken fas vi är i och vad 

handlar alla faser om så då började man jobba fram den här projektmodellen och det har 

varit ett väldigt viktigt läroverktyg för att vi ska få struktur och vara professionella och få 

systematik i vårt arbete också och kunna utvärdera vårt arbete så det är en kvalité säkring för 

jobbet men också mellan oss för där ligger mycket kommunikations…” (R2) 

 

Enligt R1 är projektmodellen ett unikt sätt att arbeta med entreprenöriellt lärande. Skolverket 

hade uppmärksammat detta i det senaste omdömet skolan fick för sitt arbete.  

 

Projektmodellen har fyra olika faser: 

Inspirations- och omvärldsfasen: Denna fas präglas av frivilligt deltagande med en miljö som 

är både accepterande och icke fördömande. Lärargruppen genomför en omvärldsanalys och 

idéer genereras och diskuteras genom olika kreativa övningar. I denna fas granskar gruppen 

terminens/läsårets planering och även beslutar om de roller gruppmedlemmarna skall få under 

projektet. (Nyström, 2013) 

Förberedelsefasen: I denna fas är syftet att både precisera och tydliggöra de mål och 

kompetenser som ska stå i centrum genom att bestämma hur kursplanernas innehåll skall 
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utnyttjas. Utifrån kunskapskraven som ställs och elevens kompetenser skall denne ges de 

bästa förutsättningar för att utvecklas så långt som det är möjligt. Det är även i denna fas som 

bedömningskriterierna bestäms. Både den individuella- och gruppbedömningen skall ha 

tydliggjorts innan projektet planeras i detalj. (Nyström, 2013) 

Genomförandefasen: I denna fas är det viktigt att hela tiden återkoppla till föregående fas för 

att försäkra sig om att projektet följer planen. Det är även viktigt att utvärdera effekten under 

själva projektet. Frågor att ställa sig är om eleverna lär sig det som var syftet med projektet? 

Fungerar grupparbeten? Finns det något som behövs förbättras/förändras? Det är viktigt med 

flexibilitet under projektet med en insikt om att det kan finnas behov att tillföra nya idéer i 

projektet för att det ska kunna fungera som planerat. (Nyström, 2013) 

Avslutningsfasen: I denna fas är syftet att kvalitetssäkra genom att utvärdera från både 

lärarnas och elevens perspektiv. Då skapas en lärande organisation som utvecklas 

kontinuerligt och som är i fas med utvecklingen i omgivningen. Utvärderingarna skall både 

dokumenteras och arkiveras. En återkoppling genomförs till samtliga deltagare. På så sätt kan 

projektplaneringarna både återanvändas och utvecklas.(Nyström, 2013) 

 

Respondenterna beskriver hur införandet av entreprenöriellt lärande har medfört förändringar 

i hur undervisningen planeras och genomförs. En respondent beskriver hur lärarna arbetar i 

mindre arbetslag där de försöker göra gemensamma planeringar för att sammanföra de 

gemensamma målen i olika ämnen. Samtidigt säger samma respondent att samarbetet lärarna 

emellan förändrades i samband med den verksamhetsförändringen som skedde när två skolor 

förenades till en skola. Denna förändring saktade ner takten för implementeringen eftersom 

lärarna från den ena skolan var mer kunniga då de redan hade start sitt arbete med 

entreprenöriellt lärande. R3 menar att trots att ett visst samarbete skedde med lärare som lärde 

ut liknande ämnen, hade alla lärare inte kunskap om ämnesintegration som resulterade i mer 

ensamarbete där implementeringen av entreprenöriellt lärande skedde mest i klassrummet.  

En annan respondent berättar hur lärarna samarbetar mer med sina elever i att planera 

undervisningen.  

 

”… vi måste höra med våra elever vad vill dem? Vart ligger deras förförståelse för ett 

arbetsområde det är precis samma tänk här, det ganska mycket fotarbete innan man går in i 

klassrummet och faktiskt börjar med ett arbetsområde, påbörjar man något nytt så måste man 

först ta reda på vad vill dem, vad går dem igång på, vad motiverar de, vart är dem 

någonstans, vart hittar vi dem och vad är deras nuläge och deras inspiration och vad är 

deras motivation någonstans försöka hitta den här först sen bygga kunskap lärande utifrån 

det.”(R2) 

 

Ett inslag av projektmodellen har varit att få in mer ”inspiration, innovation och motivation” 

(Nyström, 2013) i skolarbetet. Detta görs bland annat genom projektarbete där eleverna får 

komma i kontakt med näringslivet och andra verksamheter under ett antal veckor. Enligt R2 

är syftet med detta att låta eleverna testa på hur det är i verkliga livet samtidigt som de på 

egen hand får lösa de problem som uppstår under projektet. Enligt R3 har de estetiska ämnena 

fått ett större utrymme i läroprocessen. Detta arbetssätt har medfört att eleven arbetar med 

flera olika arbetsformer parallellt.  
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”… Vi har ju årskurs 7, som hade här nu, dem hade jobbat med miljöarbeten under 5-6 

veckor. Och så avslutade miljöarbeten med att alla elever i gruppen om runt 3-4 gjorde med 

sina Smartphones, dem gjorde en film [… ] som skulle illustrera miljöarbetet. Och i det 

arbetet så hade vi hyrt in Rio-fotografen här i stan, så alla sjuor visade upp sina filmer och 

alla kollade med, på sina filmer. Och det förstärker, det förstärkte miljöarbetet men det gör ju 

också så att samarbetet blir ju på verkligt, det blir filmer, dem blir kreativa.” (R1) 

 

En förutsättning till att få en fungerande undervisningsmiljö är enligt R2 att lärarna lär känna 

sina elever. Även R3 berör ämnet då hon menar att de egenskaper som eleverna i klassen 

besitter avgör hur läraren planerar sin undervisning och anpassar därför de saker som utförs i 

klassen till att passa eleverna. Vidare beskriver R3 hur planeringen av engelska lektioner 

skiljer sig mellan två nionde klasser som denne ansvara för där den ena klassen drivs av yttre 

motivation och betyg medan den andra drivs av att det ska vara roligt och lustfyllt. Detta är 

något läraren ska ta i beaktning vid lektionsplaneringen (R3).  

 

Tre av respondenter beskrev de positiva effekterna entreprenöriellt lärande har haft i deras 

verksamhet. Lärarna kände sig kreativa, ”kaxiga” och utåtriktade enligt R1. En respondent 

beskriver att implementeringen medförde ett visst mod att våga prova nya saker och det har 

resulterat i en öppenhet för risktagande. Även effekterna det har haft på elever nämns av 

respondenterna. Eleverna har blivit mer ”kreativa, innovativa och entreprenöriella” enligt R2. 

En förbättring i skolresultaten samtidigt som ett ökat engagemang har uppmärksammats enligt 

R3. Även R5 berättar om hur lärarna beskrev en energi- och engagemangsökning hos 

eleverna. 

 

”Dem hade betyg i alla sexton ämnena, dem var, dem var mer fokuserade, dem var 

supertrevliga också och engagerade och hade synpunkter och åsikter. Så att det blev ett 

resultat för lärandet, både ett kompetensresultat och ett betygsresultat.” (R1) 

 

Utöver de positiva effekterna hade alla respondenter även nämnt att detta arbetssätt inte passat 

alla elever. Enligt R2 kan det nya lärande passa mer drivna och kreativa elever. Flera av 

respondenterna menade att det finns elever som fortfarande önskade en mer traditionell 

undervisning.  

 

”… när man intervjua lärare så får man ju bilden av att det här, är inte för alla elever. Att det 

finns elever som behöver mera struktur…” (R4) 

 

Enligt R5 som själv inte arbetar med ämnet i praktiken kan det bli problematisk med 

entreprenöriellt lärande eftersom risken finns att eleven underkänns om undervisningen endast 

bedöms av de nationella provens resultat. Detta menar dock R3 att det är något som skolan 

har i tankarna. Användningen av formativ bedömning nämns där det handlar om att bedöma 

processer och på så sätt kunna ge feedback under processens gång och samtidigt underlätta 

bedömningsarbetet eftersom andra moment i undervisningen kan ha lika stor tyngd som ett 

traditionellt prov. Samtidigt menar två av respondent att detta är ett organisationsproblem 

eftersom detta arbetssätt inte helt stöds av skolsystemet som är idag. 

 

”… det är organisationen som inte stödjer för dem en annan sak som är problem är att när 
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lärare sen ska sätta då betygen om man säger så är det så att då har dem haft först ett 

skolsystem och läroplan att hålla sig till, det har ni säkert gjort det här med nationella 

proven, och då kan man säga så här hur mycket mäter dem entreprenör lärande eller 

entreprenöriellt kompetenser?  Inte mycket…” (R5) 

 

Trots allt arbete och forskning som har genomförts så finns det fortfarande frågetecken kring 

vad detta begrepp egentligen står för. De tre externa respondenter förhåller sig mer kritiskt till 

innehållet i begreppet entreprenöriellt lärande.  

R4 beskriver det som att det pågår en kamp om vad begreppet entreprenöriellt lärande. Denne 

menar att det finns olika aktörer som vill tillskriva begreppet olika betydelser, det kommer i 

sin tur att innebära en variation av begreppet i olika klassrum.  Läraren får då möjligheten att 

skapa något eget där den egna kreativiteten förhoppningsvis får en roll att spela i att skapa 

något nytt av begreppet (R4). 

 

“Men jag tror att utmaningen är att man behöver ha till det så här, diskussioner både mellan 

lärare och inom akademin mellan näringsliv och praktik, skola, vad är det här som vi vill få 

ut av det? För jag tror att det är långt ifrån givet vad kan vi få ut av det. Det kan vara liksom 

kejsarens nya kläder, så helt plötsligt så hittar vi någonting som alla tycker kommunicerar 

och låter viktigt men; är det verkligen någonting nytt? Och på vilka sätt är det nytt och vad är 

det som vi vill med det nya liksom, det svänger väldigt mycket från den ena sidan, men det 

handlar inte alls om att vi ska få fler företagsamma företag, nystartande företag. Det handlar 

om personligutveckling. Och då är frågan, varför pratar vi om entreprenörskap? Är det de att 

vi vill vidga idén av entreprenörskap att innefatta livsprojekt också? för att jag ska utvecklas, 

där det inte är företag som kan utvecklas utan där jag kan utvecklas. Aha och vad blir det då 

liksom? Det är mycket som binder ihop de liksom, och gör att det blir en svår massa att ta i.” 

(R6) 
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5. Analys 
I det kommande avsnittet kommer en koppling att göras mellan den insamlade empirin från 6 

respondenter och den teorin som presenteras i den teoretiska referensramen. Läsaren 

kommer att ges en nyanserad bild baserad på studiens syfte och frågeställning. För att 

strukturera upp analysen kommer författarna att använda sig av modellen för entreprenöriellt 

lärande från Fayolle och Gailly (2008). 

5.1. Ontologisk nivå 
Entreprenöriellt lärande har under arbetets gång tydligt påvisat att det är ett svårdefinierat 

begrepp, detta kan även synligt visas både inom det teoretiska och empiriska delen av 

uppsatsen.  I den teoretiska kunskapen inom ämnet menar forskare att begreppet ständigt är i 

utveckling och att innehållet förändras beroende på sammanhanget samt området den använts 

inom. Enligt Insulander och Johansson (2013) är det upp till varje skola att själva skapa sig en 

definition av entreprenöriellt lärande. Detta är något som märktes hos respondenterna som 

arbetade på en skolmiljö, det fanns en klar bild hos de om vad begreppet stod för och innebar 

i den aktuella skolan. R1 menade bland annat att entreprenöriellt lärande skulle möjliggöra för 

eleven att utveckla sina kreativa förmågor, ansvarstagande och samarbetsförmåga. Till 

skillnad från respondenterna som arbetade i skolan förhöll sig de externa respondenterna mer 

ifrågasättande till hur begreppet kunde tolkas. De menade att begreppet är vidsträckt och 

innefattar möjligheter till olika tolkningar. Under arbetet med denna uppsats har det upplevts 

att de respondenter som arbetade på Djurgårdskolan hade en tydligare uppfattning av 

begreppet entreprenöriellt lärande. Vikten av att i entreprenörskapsutbildningar har en tydlig 

och väl definierad tolkning av både entreprenörskap och entreprenörskapsutbildning är något 

som Fayolle och Gailly (2008) nämner. Det kan antas att de externa respondenternas 

reaktioner beror på att dessa inte i vardagen arbetar med begreppet som en process mot 

förändring. Entreprenöriellt lärande som process nämns av Jones och Iredale (2010) som en 

"nyskapande process".  

I denna uppsats beskrivs entreprenöriellt lärandes syfte som bland annat att hjälpa 

samhällsmedborgare att bli mer problemlösande, nyskapande och driftiga individer som 

skapar arbetsmöjligheter. Enligt Fayolle och Gailly (2008) överensstämmer detta med den 

uppfattning som EU vill förmedla där både de individuella- och entreprenöriella förmågorna 

samt möjligheten till att göra affärer står i fokus för det som bör ingå i 

entreprenörskapsutbildningar. Även Peterson och Westerlund (2007) instämmer till detta och 

anser att den arbetsmetod som entreprenöriellt lärande är anknuten till ökar individers chanser 

att påverka deras framtida yrken.  

En annan aspekt som togs upp av både R5 och R6 angående entreprenöriellt lärande är den 

oklarhet som uppstår när närliggande begrepp används för att beskriva samma fenomen. Ett 

exempel på detta är hur utbildning om, i och för entreprenörskap förväxlas och ibland 

används som synonym till varandra när det handlar om dess koppling till entreprenöriellt 

lärande. Detta kan kopplas till Fayolle och Gailly’s (2008) resonemang om skillnaden mellan 

att lära ut (där eleven ses som mottagaren av kunskap och där koncepten om entreprenörskap 

och entreprenöriellt lärande kan förmedlas) och att utbilda (där elever ses som delaktiga och 

innehar en mer drivande roll i sin utveckling med läraren som stöd). Fayolle och Gailly 
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(2008) menar att en entreprenörskapsutbildning skall innehålla både att lära ut samt att 

utbilda. Det kan därför anses vara svårt att hålla isär utbildning om, i och för entreprenörskap 

eftersom att lära ut kan står för utbildning om och i entreprenörskap och att utbilda kan stå 

för utbildning för entreprenörskap. Peterson och Westerlund (2007) har däremot specificerat 

begreppet entreprenöriellt lärande och menar att det är en del av träning för entreprenörskap. 

De ser entreprenörskap i skolan som ett samlingsbegrepp där olika typer av 

entreprenörskapsutbildningar ingår däribland utbildningar om entreprenörskap och i 

entreprenörskap.  

En koppling mellan innovation och entreprenörskap har gjorts av bland annat Bessant och 

Tidd (2011) där de menar att innovation drivs av entreprenörskap. Även IVA(2010) menar att 

den processen till stor del är beroende av entreprenören som innehar en huvudroll i processen 

från det att en idé utvecklas tills dess att generera tillväxt. R2 nämner att entreprenöriellt 

lärande som arbetsmetod har möjliggjort för elever att få uppleva hur en entreprenör arbetar i 

”verkligheten”. Både R3 och R1 nämner att eleverna arbetar med olika arbetsformer där 

projekt är en av de största arbetsformerna. Eleverna får då lösa problem baserad på verkliga 

svårigheter, arbeta i grupp samt komma i kontakt med arbetslivet.  För att eleverna ska kunna 

lösa de problem som uppstår är det till en fördel att entreprenöriellt lärande erbjuder flera 

arbetsmetoder och IVA (2010) lyfter upp att den innovativa processen inte är linjär utan kan 

bestå av flera jämnlöpande processer vilket kan förklara varför entreprenöriellt lärande består 

av flera olika arbetsmetoder. 

Fayolle och Gailly (2008) tar även upp vikten av att både läraren och eleven har en väl 

definierad roll samt en uppfattning om vad syftet med lärandet är. De menar att detta är något 

som läraren ansvarar för och som skall göras inför nya lärotillfällen. Enligt två av 

respondenterna från skolan var detta inte alltid lätt eftersom en del lärare hade behov av att 

själva bli mer insatta i ämnet entreprenöriellt lärande. Det är viktigt för lärarna att utbildas i 

hur de kan använda sig av entreprenöriellt lärande i undervisningen (Seikkula-Leino m.fl., 

2010). Detta menar de är viktigare än att lära ut entreprenörskap till eleverna. Samtidigt 

betonar de vikten för läraren att drivas av en egen vision om entreprenöriellt lärande som 

denna senare förmedlar i sitt klassrum. Det nämner även R4 som menar att utrymme bör 

förhoppningsvis lämnas för läraren att skapa något eget av entreprenöriellt lärande i sitt 

klassrum. Borast och Finnigan (2011) håller med och menar att läraren måste vara positiv till 

att ta vara på förändringsmöjligheter.  Respondenterna vill även påpeka att eleverna har en 

viktig roll i förändringsarbetet. De beskriver bland annat att eleverna är delaktiga i 

planeringen av undervisningen där deras åsikter anses vara väldigt viktiga att forma 

intressanta och givande utbildningsplaneringar. Att elever får vara med och påverka sitt 

lärande anser skolverket (2010a) ingå i eleverna ansvar över sin utbildning. Även Jones och 

Iredale (2010) menar att den entreprenöriella utbildningen skall utveckla den aktiva 

inlärningen där vikten läggs i hur eleven fungerar i samspel med sin omgivning. 
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5.2. Utbildningsnivå 
Innovation är ett begrepp som har fått en stor betydelse under dem senaste åren, 

enligt Bessant och Tidd (2011) handlar innovation i stort sätt om att skapa värden för 

samhälle, företag och individer. Enligt Regeringen (2012) betyder innovation lösningar på det 

behov och efterfrågningar som finns i vardagen och omvärlden. På senare tid har även 

entreprenörskap som är del av innovation blivit lika populärt och efterfrågad i samhället, en 

förklaring till detta är att regeringen strävar efter att Sverige ska bli en stark ekonomi. För att 

Sverige ska nå sitt mål anses en del av lösningen vara att alla svenska grund- och 

gymnasieskolor bör förbereda de unga för deras framtid som en entreprenöriell arbetskraft 

genom att arbeta utifrån entreprenöriellt lärande. R3 påstår att det är viktigt att skolan 

anpassar sig efter samhällets efterfrågningar och följer utvecklingen. Även R2 lyfter fram 

anledning till att anpassning är viktig dels på grund av att samhället har förändras och varje 

individ förväntas idag kunna bidra och vara innovativa dvs. skapa mer värde för samhället.  

 

Implementering av entreprenöriellt lärande gynnar både elever och lärare på skolan.  

Fayolle och Gailly (2008) menar att entreprenörskap ger individer möjlighet att utveckla 

kreativitet och sina talanger samt att uppnå sina drömmar, att få mer självständighet och en 

viss känsla av frihet. Det har påvisats att entreprenöriellt lärande har fått en del lärare att 

känna sig kreativa och motiverade samt att dem nu har ett stort utbud av arbetsmetoder för att 

kunna förstärka undervisningen med och göra den mer lärorikt. Eleverna själva få även 

chansen att visa upp sina lärdomar och kunskaper genom dem olika arbetssätten som erbjuds. 

Fördelen med detta är att lärarna har fria händer i hur dem väljer att lägga upp 

undervisningen, det gör att personalen har möjlighet att variera sin arbetssätt beroende på hur 

eleverna i varje klass får ut det mesta av undervisningen. Detta är något som R2 nämner då 

denne menar att för en undervisning ska kunna bli lärorik för eleverna bör man börja med att 

lära känna sina elever, genom att ta bl. a. ta reda på vad som motiverar, intresserar och vilka 

metoder som är mest kunskapsrika enligt dem. 

Peterson och Westelund (2007) påpekar att syftet med entreprenörskap i skolan är att eleverna 

ska få en känsla av hur en entreprenör tänker och handlar i olika situationer, därför är det 

viktigt att eleverna får rätt utbildning och tar vara på den entreprenörilla lärandet under sin 

skoltid.  

 

Forskaren Saras Sarasvathy (Esbri 2010) menar att alla kan lära sig av entreprenörskap men 

enligt den empirin som ingår i denna uppsats går verkligen delvis emot detta. Alla 6 

respondenter tar upp att entreprenöriellt lärande inte passar alla. En del av dem menar att det 

passar de individer som är mer drivna och kreativa bäst. Medan andra respondenter menar att 

en del elever helt enkelt föredrar en mer traditionell undervisning. Samtidigt menar de flesta 

respondenter att eleverna blir mer motiverade och intresserade när dem får vara med och 

planera samt påverka sin undervisning.  

 

Borast och Finnigan (2011) redogör att lärare har nyckelrollen i förändringsprocessen, 

eftersom det är dem som förmedlar entreprenöriellt lärande genom sina undervisningar 

samtidigt som det är de som kan få eleverna att bli motiverade i ämnet 
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(Seikkula-Leino m.fl., 2010) framställer att det blir en positivare effekt på arbetsplatsen om 

det finns personal som är engagerade i ämnet sen tidigare. Detta nämns av både R2 och R3 

som menade att deras tidigare kunskap har haft en positiv inverkan på arbetet de utför. Vidare 

förklarar R2 att personal som är insatta och intresserade av både innovation och 

entreprenörskap hade det lättare att ta sig igenom den svåra fasen som blev när två skolor 

slogs ihop för att bli den nya Djurgårdskolan. I den processen blev det lättare för dessa lärare 

att på egen hand hitta de arbetssätt som får dem att bli mer kreativa i hur dem ska planera sin 

undervisning så att eleverna ska få känna på hur det är att arbeta med entreprenöriellt lärande. 

Seikkula-Leino m.fl., (2010) menar att redan i start fasen ska lärarnas kunskap inom ämnet 

prioriteras och dem bör få undervisning och kunskap om vad syftet med entreprenöriellt 

lärande är för att sedan lättare kunna förändra undervisningen i skolan.  

R5 och R6 håller med detta och påstår att fokusen bör ligga på att utbilda personalen för att 

dem ska känna sig mer professionella i det dem gör innan dem kan lära ut och undervisa sina 

elever i det ämnet.   

 

Samtidigt som implementeringen av entreprenöriellt lärande består av flera olika positiva 

aspekter tar det ett bra tag tills man kommer dit. Det är en process som tar väldigt lång tid 

som kräver både mod och tålamod enligt R1. Varje individ på skolan har en viktig roll i 

processen och deras egenskaper har en stor påverkan på processens olika faser. Bessant och 

Tidd (2011) fördjupar sig i den innovativa processen och nämner att det är viktigt att alla är 

delaktiga i processen samt att varje individs kompetenser har en stor påverkan.  

Respondenterna beskriver hur viktigt det är att rektorn är med redan vid startfasen för att det 

ska bli en lyckad förändring, av erfarenhet har respondenterna insett hur viktigt det är att både 

rektorn och ledningen lyssnar samt stöttar personal som har det svårt under processen. Detta 

är dock något som inte nämns mycket i den teorin som författarna läst igenom.    

 

Entreprenörskap är ett begrepp som ständigt diskuteras och får ny innebörd. Begreppet idag 

enligt Bessant och Tidd(2011) handlar i stort sätt om att våga ta risker. Att våga förändra är 

den allra första risken som bör tas upp när en implementering av entreprenöriellt lärande ska 

ske och att alla som är med i förändringsprocessen är enade om vad begreppet betyder och har 

för innebörd.  Efter det är kommunikation och feedback två betydelsefulla hjälpmedel som för 

en förändring framåt. Det som är enastående med Djurgårdsskolan och som har varit till stor 

hjälp enligt de respondenter som arbetade i skolan är det sättet de hade utformat och använder 

sig av projektmodellen i deras arbete med entreprenöriellt lärande. Projektmodellen har enligt 

Nyström (2013) fungerat som ett helhetsverktyg där planering av innehåll, 

bedömningskriterier, kvalitetsgranskning och utvärdering nämns som en del av processen 

med att både tolka och implementera entreprenöriellt lärande.  

 

Respondenterna som var insatta i entreprenöriellt lärande har fått flera lärdomar sedan dem 

valt att börja implementera ämnet i skolan. De menade att när det kommer till att förändra ett 

helt system bör det finnas systematik i arbetet, R2 insåg detta och menade att allt blev kaos 

när det började implementera, denna upplevde att lärarna blev omotiverade istället för 

motiverade på grund av det kaos som rådde. Samtidigt förklarar R1 med stolthet att ” kaos 

och struktur hänger ihop” utifrån det kaos som rådde på skolan uppstod det en struktur i 
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skolan som personalen tillsammans byggt fram. En annan aspekt på vad lärarna har lärt sig 

från det entreprenöriella lärandet är att de i tidigt skede av processen reflekterade över vad 

målet med undervisningen är. I fallet med Djurgårdskolan har det bland annat inneburit att 

inkludera eleverna i planeringen av hur undervisningen skall bedrivas. IVA (2010) menar att 

den mänskliga faktorn är avgörande i hur den innovativa processen uppvecklas där de menar 

att olika perspektiv främjar utvecklingen. Det kan därför anses vara lika viktigt att ta reda på 

och ta hänsyn till elevens syn på utbildningen.  

Fördelen med att gå till eleverna och se vad som intresserar dem gör att lärarna kommer 

närmare sina elever och det gör att lärarna lättare vet hur dem ska hitta olika övningar som 

driver eleven samtidigt som läraren kan se vilka egenskaper varje elev har, och på det sättet 

kan eleverna hjälpa sina klasskamrater samt att dessa får möjlighet att komplimentera 

varandra. R2 klargör hur det innovativa tänkandet har hjälpt lärarna att strukturera 

undervisningen, ett exempel på det är hur Djurgårdsskolan har använt sig av projekt som 

arbetsform för att lära ut de entreprenöriella förmågor och kompetenser som anses vara 

gynnande för eleven i sin utveckling. Resultat av det har varit att eleverna har blivit mer 

risktagande, modiga och självständiga i sina val.  Detta kan kopplas till Peterson och 

Westelund, (2007) som förklarar att syftet med entreprenörskap i skolan är att bland annat ge 

möjligheten till individer att utvecklas och känna på vad det innebär att vara en entreprenör 

och samtidigt få chansen till att använda sina drivkrafter. 
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6. Slutsats och förslag på vidare forskning 
 

I följande avsnitt kommer den slutsatsen som har dragits av författarna samt förslag på 

framtida forskningsområden att presenteras. 

6.1. Slutsats 
Entreprenöriellt lärande är något som både EU och den svenska regeringen anser som 

nödvändigt för att kunna fortsätta vara konkurrenskraftig i framtiden.  Det har under denna 

uppsats påvisats att begreppet är svår definierat, vilket resultaterar i att det åligger skolan själv 

att skapa sig en definition av begreppet innan en implementering sker.  På Djurgårdskolan 

hade samtlig personal en gemensam syn på vad begreppet stod för vilket gjorde att dem 

tillsammans kunde arbeta utifrån gemensamma mål. Beroende på hur skolor väljer att tolka 

begreppet har det en stor påverkan på hur dem väljer att implementera sig.  

 

Viktigt att pointera är att varje skolas implementering inte är den andra lik just för att alla 

väljer att hitta en egen tolkning av begreppet. Den implementering som skett på 

Djurgårdsskolan är anpassad efter dennas resurser samt förutsättningar. Vilket inte gör det 

möjligt att dra någon slutsats kring om just denna implementering skulle fungera och ge 

samma resultat på en annan skola med andra förutsättningar. Men viktigt för 

alla implementeringar av entreprenöriellt lärande är ett starkt engagemang, det är nödvändigt 

för alla från ledningen i skolan till eleverna men även de externa samarbetsparterna att 

uppvisa ett genuint intresse till ämnet.  

Eftersom denna uppsats har visat att en del elever föredrar en traditionell undervisning kan en 

diskussion föras kring hur den entreprenöriella andan skall bevaras i skolan i och med de nya 

elevkullar som tillkommer årligen. Även funderingar om hur jämlikheten mellan olika skolor 

blir när tillgången till externa samarbetsparter kanske skiljer sig beroende på skolans 

geografiska läge är något att fundera kring. 

  

Samarbete har visat sig vara en viktig del av implementering, Det som har gjort att arbetet 

med entreprenöriellt lärande anses ha lyckats på Djurgårdskolan beror till stor del på deras 

samarbete med att skapa projektmodellen, som är ett planerings- utvecklings- och 

kvalitetssäkringsverktyg. Under arbetet med uppsatsen har det framgått att projektmodellen 

bygger på Djurgårdenskolans förutsättningar och resurser, det kan därför antas att andra 

skolor måste formulera egna modeller som speglar deras mål och resurser. Därmed kan denna 

uppsats endast ge en beskrivande bild om hur en implementering av sådan art kan se ut, 

fungera och generera i resultat. Denna studie bör alltså inte användas som en konkret mall för 

en lyckad implementering utan skall ses som en inspiration eller vägledning till skolor som är 

i startfasen av en liknande implementeringen av entreprenöriellt lärande. 

6.2. Förslag på vidare forskning 
Under uppsatsskrivandet har några intressanta frågor som pga. både den begränsande tiden 

samt forskningsfrågans art inte kunnat inkluderas i detta arbete i den mån som det bör 

diskuteras. Dock anses dessa vara till nytta för hur entreprenöriellt lärande skulle kunna 

fortsätta att utvecklas och förbättras.  
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Två av respondenterna väckte genusfrågan till liv. Den ena påpekade att det kan påverka hur 

allmänheten ser på en entreprenör och dennes yrkesroll eftersom en del kan anse att 

entreprenörskap kan vara ett ”maskulint” ämnesområde. Den andra respondenten nämnde 

genusperspektivet utifrån hur eleverna själva förhåller sig till de uppgifter som de tilldelats. 

Efter detta arbete anser författarna att detta område är något som vore intressant att titta 

närmare på dvs. vilken påverkan genus har på entreprenöriellt lärande. I studien av Korhonen, 

Komulanen och Räry (2012) har det påvisats att lärarna bedömde de entreprenöriella 

kompetenserna utifrån ett genusperspektiv. De menade att lärarna valde att exkludera 

egenskaper som ansvarsfullhet och akademisk kompetens samt inkludera de icke akademiska 

kompetenser och unik personlighet vid bedömning av vilken potential som eleven har för 

entreprenörskap.  

 

Flera respondenter påpekade ledarskapets betydelse under själva implementeringen på 

Djurgårdsskolan. En begränsad mängd av tidigare forskning som styrker detta har inte 

påträffats under arbetets gång. Det som har väckt intresse hos författarna är frågan om vilken 

typ av ledarskap som behövs i en organisation där entreprenörskap och entreprenöriellt 

lärande står i centrum. Det vore även intressant att titta på vilken roll det individuella 

ledarskapet spelar.  

 

Det kan även tilläggas att eftersom den senaste kartläggningen av entreprenöriellt lärande i 

svenska skolor utfördes år 2010 dvs. året efter regeringens avisering om att entreprenörskap 

skulle ingå i undervisningen i skolan. Anser vi att det kan det antas att en ny kartläggning 

skulle utgöra en värdefull tillökning i kunskapen om vilket genomslag entreprenöriellt lärande 

har haft i svenska skolor. 
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Bilaga 1 
Intervjufrågor till personal på djurgårdsskolan:    
 

Hur tolkar du uttrycket "entreprenöriellt lärande"? 

 

Hur tror du att skolan har valt att använda (implementerat) entreprenöriellt lärande?  Vad har 

entreprenöriellt lärande haft för betydelse för dig? 

 Har det påverkat hur du samarbetar med dina kolleger? 

 Har det påverkat hur du planerar ditt arbete? 

  

Vad har entreprenöriellt lärande haft för betydelse för skolan? 

 Hur har skolans regler och riktlinjer förändrats i och med implementeringen? 

  

Vad har entreprenöriellt lärande haft för betydelse för eleven enligt dig?  

 Har ni några effekter på hur entreprenöriellt lärande har påverkat elever? 

   Vilka för- nackdelar tror du att det finns det med entreprenöriellt lärande? 

 

Kan du se någon skillnad på själva undervisningen innan och efter implementeringen? 

 I så fall vad? 

 Vad tror du att dessa förändringar beror på? 

 

Kan du se någon förändring i elevernas motivation före och efter implementeringen? 

 

Kan man se någon skillnad på elever som jobbat med entreprenörskap i skolan kontra mot 

elever som inte har det?  

 

Tror du att entreprenöriellt lärande i skolan är viktigt? Och i sådant fall varför?    
 

Finns det några tips eller råd som du skulle vilja ge skolor som är i startfasen av den här 

implementeringen? Och i sådant fall vad? 

 



     

 

Bilaga 2 
Intervjufrågor till ämneskunniga intervjupersoner utanför djurgårdskolan: 

 

- Hur länge du har arbetat men entreprenöriellt lärande?  

- Hur du kom att arbeta med/ forska om entreprenöriellt lärande? 

- Hur tolkar du uttrycket entreprenöriellt lärande? 

- Vilken betydelse tror du att entreprenöriellt lärande har för skolor generellt? 

- Vilken betydelse tror du att entreprenöriellt lärande har för lärare? 

- Vilken betydelse tror du att entreprenöriellt lärande har för elever? 

- Vilka fördelar och eller nackdelar tror du finns med entreprenöriellt lärande? 

- Vilka råd/ tips skulle du ge en skola som arbetar med eller planerar att implementera 

entreprenöriellt lärande? 

- Har du några andra funderingar om ämnet eller något som du tycker att vi har missat 

att ta upp? 

 


